Waar dames meedrinken KORT

D

e Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) heeft het niet onder de markt de laatste tijd. Zo moest hun verkiezingskandidaat Paul Van Keer zich onlangs terugtrekken uit de stemmenslag, omdat hij met
geld van de politievakbond was gaan fuiven in “instellingen waar dames meedrinken”. Op zich geen
erg, ware het niet dat zijn ascetisch harkerige voorzitter Geert Bourgeois nog liever zijn calvinistisch
gegroefde gelaat door het dragen van een geinig hoedje zou laten ontsieren, dan dat hij zich ooit in
een red light district begeeft.

En waarschijnlijk nog eerder komt de dag
dat Bourgeois een geinig hoedje in de
Belgische driekleur draagt, dan dat hij de
woorden red light district zou gebruiken.
Die Angelsaksische taalfobie van menig
Vlaams-nationalist is namelijk de leukste
trend in jaren. Het gaat zelfs zover dat
sommigen in de context van het Internet
spreken over “e-post” in plaats van “email”, en van “verwijzingen” in plaats van
“links”. $$ Ik vraag me af wat hen belet
een computer een “berekenaar” te gaan
noemen. $$ Een leuke aanrader voor
menig Schamper-redacteur en gij-daarmet-uw-vettig-haar eveneens: de Beauty
& Body Beurs, een “totaalevenement
over lichaamsverzorging en gezondheid”.
Zijnde tussen 17 en 22 uur te Flanders
Expo, op 21, 22, 23 en 24 februari 2003.
$$ Op zaterdag 1 maart vindt in het Dienstencentrum Gentbrugge (Braemkasteelstraat 35) de vijftiende Red Barons
Wargame Conventie plaats. Dat is een
treffen voor gamende ingewijden, waar
wargames gedemonstreerd en verkocht
zullen worden. $$ Tussen 9 en 18 uur die
dag zullen de universitaire PC-lokalen
dus weer angstaanjagend leeg zijn, en
zal de verhuur van Star Trek-video’s
mogelijk een historisch dieptepunt
bereiken. $$ De persberichten van de
RUG doen het ‘m weer: op 6 februari
maken ze melding van een lezing over
eetstoornissen bij adolescenten, om dat
te laten volgen door een aankondiging
van een demonstratie “frieten bakken”
voor buitenlandse studenten. Tsss. Wie

info over deze activiteiten wil, kan de
berichten zelf lezen op www.rug.ac.be. Of
dacht u dat wij ons daarmee vermoeien?
$$ Op 21 februari is de Vooruit het toneel
voor de Nederlandse knip-en-plak popmuziek van Spinvis. Voor ik vergeet: om
20 uur, voor 18 euro. $$ Naast muziekliefhebbers blijven ook cinefielen aan hun
trekken komen de volgende weken. Zo
loopt in de Sphinx nog altijd de filmcyclus
over het thema “Tweelingen”. De sympathieke
bioscoop
op
de
SintMichielshelling vertoont onder meer
“Dead Ringers” van David Cronenberg
(17 februari, 20u), en “India Song” van
Marguerite Dumas (18 februari, 20u).
Voor meer info kijk op http://www.cinebel.be/NL/p114.html. $$ Eén dag later
start dan weer het negende Viewpoint
Documentary Filmfestival in StudioSkoop. Voor info over uren en prijzen
van de documentaires, belt u best naar
(09)225 08 45. De programmatie in zijn
geheel vindt u echter ook op www.studioskoop.be. $$ We begrijpen uw matige
interesse, maar we hebben sinds vorige
week nog altijd enkele duotickets liggen
voor het toneelstuk “De raadsheren van
Nevele” van Cyriel Buysse in Theater
Tinnenpot. Geïnteresseerden kunnen nog
steeds mailen naar rinus@schamper
.rug.ac.be. Het stuk speelt nog op 22 februari en 1 maart, telkens om 20 uur. $$
Wat theater betreft, is er verder nog de
herneming van de humoristische
monoloog ‘Caveman’ van Philippe de
Martelaere in de Backstage. Onder het

motto “Ik jaag, zij plukt” ontleedt hij de
relaties tussen mannen en vrouwen. Nog
te zien op 21, 22 en 28 februari en op 1
en 2 maart, info krijg je op (09)233 35 35.
$$ Op 18 februari is er een jam-sessie
‘Tussen de Tafels’ in De Centrale. Wie nu
aan de Roze Balletten denkt: think again.
Iedereen die wil mag immers een instrument meebrengen en net als alle anderen
een deun voortbrengen. Ons freelance
redactielid Heinrich brengt alvast zijn
accordeon en zijn polkakostuum mee.
Afspraak om 20 uur in de Kraankindersstraat. $$ And now something completely
different: op vrijdag 28 februari, 1 en 2
maart is er in het Kuipke een driedaagse
Gothic Meeting, georganiseerd door
Purple Moon. Een ticket voor het hele
weekend kost 63,50 euro, en voor meer
informatie kan je bellen naar (09)267 35
27. $$ Een knappe jongen echter die mij
er binnenkrijgt: ik krijg behoorlijk het schijt van al die poseurs van een goths.
Heelder dagen rondlopen in zwart leder,
doen alsof je tijdens je ontbijt vleermuizenbloed drinkt, en dan ‘s avonds
waarschijnlijk in een roze peignoir naar
‘Wittekerke’ zitten kijken. $$ Met de River
Cola en de Pirato Chips binnen handbereik. Of zoiets. $$ Carnaval komt er
weer aan, dus slaat iedereen een kruiwagen bier in, stoft de modale Oilsjteneir zijn
plastic voorbindtieten af en organiseert
het MIAT een lezing over “De sociale
achtergronden van het carnavalsfeest”.
Tja. Wie graag een zekere Armand Sermon de achterliggende ethiek van wafelenbak voor de vasten wil horen verkondigen, begeeft zich het best op zondag 23
februari naar Minnemeers 9. De lezing
begint om 10 uur, inlichtingen vind je op
www.miat.gent.be. $$ Tot slot nog
meegeven dat de politieke lijn van de NVA in duidelijkheid stilaan kan wedijveren
met de articulatie van Jo Leemans. Zonet
hoorden we immers dat de partij Paul Van
Keer zal vervangen door, hou u vast, Walter Capiau. Inderdaad, die jolige presentator van HT&D en Walters Verjaardagsshow vindt men de meest
geschikte persoon om het partijstandpunt
tegen “de mediatisering van de politiek” te
vertolken. $$ Jean-Luc, red ons!

Rinus Emmery
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Vroeger, in de tijd van weleer, heette ons aller unief de Rijksuniversiteit
Gent. Het was het tijdperk van de grote verhalen. In Gent betekende
dat: alle macht aan de staat. Dat om een natuurlijk tegengewicht te
kunnen bieden voor het gehate tsjevenbolwerk in Leuven. En beide
partijen legden zo hun nuances. Bij ons waren dat onder andere: politieke benoemingen en een bijna vanzelfsprekende weerzin jegens franskiljons. Bij hen dan weer: de kardinaal die de cursus dicteert en een
absolute verkettering van de vuile socialist. Trouw aan de maatschappelijke verhoudingen eigenlijk. Maar het bleef niet duren. Daar stond
alweer de ontzuiling voor de deur.
In 1991 besloot men dan ook om de “Rijks” in Rijksuniversiteit te
schrappen. Er was genoeg politieke inmenging geweest. Voor de
naamsbekendheid bleef het letterwoord RUG wel behouden. Onze
huidige rector, Andreas De Leenheer, wil nu echter zo vlug mogelijk
onze universiteit herdopen tot UG. De R moet eruit. Waarom die cosmetische ingreep?
Omdat de ingreep helemaal niet zo cosmetisch is als ze wel lijkt. Er zit
een gewiekst plan achter om een grotere autonomie te krijgen voor de
Universiteit Gent. En gekoppeld daaraan: eindelijk evenveel geld per
ingeschreven student als de andere universiteiten. Nu, op zich lijkt de
gelijkschakeling en de bestuurlijke vrijheid die rector De Leenheer eist,
geen probleem te zullen worden. Alle politieke partijen zijn in principe
pro. Enig probleem is dat er een tweederde meerderheid in het parlement voor nodig is. Daar houden de VLD en de CD&V al een paar
weken semi-geheime onderhandelingen over; dat komt ook wel in orde.
Het geld en de vrijheid komen er dus. Maar voor wat, hoort wat.
Al geruime tijd is er toenemende politieke druk om de Universiteit Gent
verregaand te laten samenwerken met de Vrije Universiteit Brussel
(VUB). Die druk zou trouwens voornamelijk komen vanuit de vrijmetselarij. Daar spreekt men zelfs van een mogelijke fusie. Onze rector zei
hierop dat hij mogelijke samenwerking met de VUB niet per se wil uitsluiten, toch liet hij in De Standaard niet na te benadrukken: “We
moeten niet aan ontwikkelingssamenwerking doen in Brussel”. Touché.
Het is immers geweten dat de VUB, die zelf op initiatief van de VLD al
intensief samenwerkt met de Universiteit Antwerpen, zware problemen
heeft met een paar studierichtingen. Bijvoorbeeld voor de extreem dunbevolkte richting Tandheelkunde hoopt men op structurele ondersteuning van de grote broer uit Gent. Goed en wel, maar wie gaat dat betalen? De Universiteit Gent (UG dan) met het verse geld dat ze door hun
autonomie verkregen hebben? De woorden vestzak en broekzak
komen spontaan in ons op. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Weg met de R dus. Het lijkt een kleine verandering, maar het moet een
grote ommezwaai worden.

Jef Van Baelen
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Wordt Gent Ontgroent
opnieuw een fiasco?

erinnert u zich nog Gent Ontgroent? Misschien de hippe affiches, maar de kans dat u erbij was, is gering. Zowel de stad
Gent als de studentenvertegenwoordigers zijn het erover eens:
het was een fiasco. Heeft het project nog zin? Zo ja, wat moet er
volgend jaar beter?

”Begin dit jaar had Freya Van den Bossche de pers uitgenodigd naar aanleiding
van haar initiatief Gent Ontgroent”, vertelt
Veerle Joliet van de Dienst Studenten
Activiteiten. “De bedoeling was een
onthaaldag voor nieuwe studenten te
organiseren. Nu komen studenten bijna
alleen in de buurt van de universiteitsgebouwen en met dit initiatief konden ze
kennismaken met de andere kanten van
Gent. Maar het is volledig in het water
gevallen. Alle studentenverenigingen konden zich via een standje op de Vrij-dagmarkt voorstellen en er waren ook optredens. Maar desondanks werd alles een
groot fiasco.” Benieuwd wat mevrouw
Van den Bossche te zeggen heeft op haar
mislukte studenteninitiatief.

No comment

Van den Bossche: “Eigenlijk reageer ik
nog liever niet. De studenten werkten
namelijk niet mee op de laatste evaluatievergadering. Meer nog: niet één studentenvertegenwoordiger heeft een evaluatie ingestuurd. Ik kan natuurlijk pas
reageren als ik weet wat alle vragen en
verlangens zijn.”
SCHAMPER: Wat vond u van de vorige
Gent Ontgroent?
Van den Bossche: “Wat ik van de studentendag vind, is eigenlijk irrelevant. Ik
ben niet zo belangrijk. Zodra ik weet wat
de studenten, hun officiële vertegen-
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woordigers meer bepaald, van Gent Ontgroent vinden dan beloof ik u dat er een
nieuw evenement komt. Zolang ik niet
weet wat de studenten goed en niet goed
vonden, is het moeilijk voor mij om te
zeggen wat er moet veranderen. Ik moet
die onthaaldag niet leuk vinden.”

SCHAMPER: Is er eigenlijk nood aan
zo een dag?
Van den Bossche: “Dat weet ik niet; ik
verwacht nog de concrete voorstellen die
de studentenvertegenwoordigers mij
hebben beloofd. Als ze die belofte niet
houden, zal ik hen moeten vragen of ze
wel nog een onthaaldag willen. Per
onderwijsinstelling zijn er zo een drietal
vertegenwoordigers en die moeten hun
achterban raadplegen. Doen zij dat niet

”Het sociaal engagement
is bij de meeste studenten
ver te zoeken”

dan ligt dat aan hen en niet aan mij.”

De kans dat er alsnog iets uit de bus
komt, blijft echter bijzonder klein. “Begin
januari heb ik naar de tachtig studentenverenigingen een e-mail gestuurd met
een oproep tot medewerking naar volgend jaar toe. Op één na heeft daar niemand op gereageerd”, vertelt Veerle Joliet. “De conventen hebben blijkbaar geen
uitgesproken mening. Dat is spijtig want
ze zouden ook gewoon tegen de stad
Gent kunnen zeggen
dat ze niet geïnteresseerd zijn. Dan kan
het inititief afge-voerd
worden.”
”Het sociaal engagement is bij de meeste
studenten ver te
zoeken”, vindt Joliet
verder.
“Naar
activiteiten gaan doen
ze nog maar zelf iets
organi-seren niet. De
semesterexamens
zijn geen excuus. Kijk
maar naar het VTK,
dat ondanks examens
na kerstmis, toch nog
heel goed draait. Op
café of naar een fuif
gaan vinden ze alle-

maal leuk maar ze nemen zelf geen verantwoordelijkheid.”

Geen behoefte

SCHAMPER: Sommige studenten
kloegen dat zij al het werk mochten
doen en u alle mediabelangstelling
kreeg.
Van den Bossche: “Ik denk niet dat u mij
op die dag grootse manoeuvers hebt zien
uitvoeren. Ik was ook de eerste om te
zeggen wat allemaal misliep die dag. Of
het fair is dat de journalisten mijn mening
vragen en niet die van de studenten, dat
moet u de journalisten vragen. Het stoort
mij alvast. Het zal ook wel met een aantal
dingen te maken hebben en ik hoef al die
motieven niet te kennen. Maar enfin, mij
hoef je niet te beschuldigen van praktijken die journalisten eigen zijn.”
Van den Bossche: “Ik ben de eerste
schepen die hier een paar dingen
probeert te doen voor studenten en men
valt mij aan. Het eerste initiatief, de studentenonthaaldag, is niet wat het had
moeten zijn en ik sta open voor alternatieven. De studenten reageren niet op
tijd. Goed, ik leg een nieuwe vergadering
vast en ik verhoog alvast het budget (Het
budget bedroeg dit academiejaar plusminus 3720 euro en zal volgend jaar bijna
14 874 euro bedragen, nvdr) . Dit vind ik
wel: we moeten wat meer geld hebben
als we leuke dingen willen doen. Wat kan
ik meer doen dan proberen en bijsturen
waar het fout loopt?”
SCHAMPER: Maar u, mevrouw Van
Den Bossche, blijft erin geloven?
Van den Bossche: “Wel goed, als blijkt
dat een dergelijk initiatief niet meer hoeft,
dan geef ik geld uit aan iets anders. Voor
mij hoeft het niet, het is niet tot meerdere
eer en glorie van mijzelf. Wel integendeel
want er kruipt behoorlijk wat tijd en werk
in. Ik kan het niet doen naar de studenten
hun goesting als ze mij niet komen
vertellen hoe het moet.”
”Als de studenten het niet willen, moeten
ze het zeggen aan de stad Gent maar ik
zou dat spijtig vinden”, deelt Joliet de
mening met Van Den Bossche. “Er zijn
zoveel nieuwe studenten en vooral voor
buitenlandse studenten is dit toch een
mooie kans om Gent te leren kennen.
Ondanks de gebreken van de eerste editie moeten we samen proberen van de
tweede een succes te maken.”

Frederik De Swaef

p woensdag 12 februari waarschuwden onbekenden de politie voor een aanslag op de Universiteit Gent. Het anonieme
telefoontje veroorzaakte tamelijk wat opschudding aan de RUG.
Toch is het gevaar op een daadwerkelijk bloedbad in wording,
wellicht klein.

Het telefoontje in kwestie kwam toe bij de
Brusselse politie. De anonieme beller
maakte daarbij geen melding van wanneer de aanslag kon verwacht worden,
welke faculteit geviseerd wordt of wat het
doel of de aard van de aanslag zou zijn.
Dit liet de politie toch enigszins in dubio
over hoe ernstig de dreiging nu eigenlijk is
en welke maatregelen gepast lijken.
Andere specificiteiten over het telefoontje
worden geheim gehouden om het onderzoek niet te schaden.
In De Gentenaar zei Gents parketwoordvoerster Nicole De Rouck nog dat “er
niet wordt uitgesloten dat de dreiging uit
terroristische hoek komt”. Tegen Schamper was ze er echter als de kippen bij om
die uitspraak te milderen; dergelijke
dreigtelefoontjes zijn immers op zich niet
zo uitzonderlijk en natuurlijk ook geen
reden tot paniek. Toch staat niet vast of
men met een grappenmaker te maken

heeft en daarom worden de bestaande
veiligheidsmaatregelen van de Gentse
universiteit verscherpt.
Ook Dominque Van Acker van de Permanentie- en Preventiedienst minimaliseert het gevaar: “Ook wij denken
eerder aan een grappenmaker dan aan
een reële dreiging. Dat wil niet zeggen dat
we dit potentieel gevaar niet ernstig
nemen. Maar paniek, zoals die al
ontstaan was aan de Faculteit Diergeneeskunde, is totaal onterecht. Volgens
de politie is de kans op een reëel incident
minimaal.”
”Door sommige huidige internationale
politieke gebeurtenissen zou men misschien geneigd zijn om aan het georganiseerde terrorisme te denken. Maar het
lijkt onwaarschijnlijk dat een universiteit
een doelwit voor terroristen. Wij zien in de
huidige stand van zaken echt geen reden

om preventief gebouwen te ontruimen.”
Ondertussen houdt de politie een onderzoek naar de herkomst van de dreigtelefoon. Want als het om een grappenmaker
zou gaan, kan die prank call hem/haar
héél duur te staan komen. Boetes van
2500 euro en meer zijn geen uitzondering. Daarbij komt dan nog mogelijke
kosten die gemaakt worden voor extra
beveiliging of voor een mogelijke ontruiming. Om het onderzoek niet te belemmeren en een buitenvervolgingstelling
wegens perslekken te vermijden, wilde
het Gentse parket ook over dit onderzoek
geen bijkomend commentaar kwijt.

De al bestaande veiligheidsmaatregelen
worden dus verscherpt, maar de modale
prof of student zal daar maar weinig van
merken. “Draconische veiligheidsmaatregelen zouden waarschijnlijk onterecht
een soort onveiligheidsgevoel kweken en
andere grappenmakers stimuleren. Dat is
wel het laatste wat we willen”, dixit Van
Acker.

Jef Van Baelen
Advertentie
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Gentse Universiteit met
aanslag bedreigd

Richard, Chris, Dmytro,
Kazuhiro, Linda en Kofi

Voornamen ontvangen eredoctoraat aan RUG

O

p de Dies Natalis van onze Alma Mater op 21 maart worden,
naar jaarlijkse traditie, eredoctoraten uitgereikt aan een keur
van wetenschappers uit verschillende vakgebieden. En Kofi
Annan.
De universiteit heeft voor dit jaar het
lumineuze plan bedacht het hoofd van de
Verenigde Naties en wereldster Kofi
Annan met een eredoctoraat in het zonnetje te zetten. Zo hopen ze natuurlijk dat
Annans beroemdheid op hen afstraalt en
dat de universitaire bobo’s naast hem in
het licht van de camera’s kunnen schitteren. Hierdoor dreigen echter de andere
genomineerden een beetje in de schaduw
te belanden. Wij laten ze daarom even in
het voetlicht treden.

Richard Lewontin is een Amerikaanse
zoöloog en zelfverklaard beroepsscepticus. Hij laat geen heilig huisje meer recht
als het op de wetenschap aankomt. Zo is
hij fel gekant tegen de hype die er
momenteel binnen en buiten de wetenschap heerst rond het fenomeen van de
genetische manipulatie en wat daar nog
allemaal mee te maken heeft. Volgens
Lewontin spelen de wetenschappers
van vandaag iets te gretig in op de publieke belangstelling die deze relatief
nieuwe tak van de biologie met zich
meedraagt. Wetenschappers zouden de
zaken zo vereenvoudigen dat ook het
plebs alles kan begrijpen. Ze roepen
maar wat, relevantie en wetenschappelijke correctheid zijn al langer overboord gegooid, in de hoop zo in de
belangstelling te komen. “Zoals vele
anderen vertellen wetenschappers
soms bewust leugens, omdat ze erin
geloven dat kleine leugens grote
waarheden kunnen dienen”, aldus
Lewontin over zijn collega’s. Hoe komt
het toch dat onze gedachten hierbij
onvrijwillig afdwalen naar Adolf Hitlers
gevleugelde woorden “Hoe groter de
leugen, hoe makkelijker hij geloofd
wordt“. Of hoe wetenschap en nazisme
angstaanjagend sterk op elkaar gaan
lijken.

titel Simple Rules for a Complex World.
Laten we hopen dat dit Richard Lewontin
(zie hierboven) niet ter ore komt.
De Vakgroep Huisartsgeneeskunde
droeg Chris Van Weel voor als kandidaat.
Deze Nederlander, geboren in Den Haag,
is een graag geziene gast op allerlei con-

“Wetenschappers
vertellen soms bewust leugens, omdat ze geloven dat
kleine leugens grote
waarheden kunnen
dienen.”

ferenties over huisartsengeneeskunde
over de hele wereld. In zijn toespraken
aldaar legt hij vooral de nadruk op de
maatschappelijke zijde van het huisart-

huisartsen en de universiteiten. Nederland heeft namelijk nog altijd een tekort
aan huisartsen, maar blijft toch hardnekkig een numerus clausus toepassen
op de richting Geneeskunde.

De lijst van eredoctoren kent ook dit jaar
geen paritaire sekseverdeling, dus Linda
Saif zal heel wat gewicht in de schaal
mogen werpen om de balans niet volledig
te laten overslaan. Zij is vaccinologe en
beroepshalve onderzoekster in het Food
Animal Health Research Program aan het
Ohio Agricultural Research and Development Center. Een hele mond vol als je het
mij vraagt. Maar wijselijk genoeg doet niemand dat. Om het rotavirus, dat miljoenen
veestapels overal ter wereld bedreigt, te
behandelen, zoekt zij intensief naar een
vaccin dat in het graan en de sojabonen
van de dieren kan worden gemengd. Hierbij wordt actief de geneti-sche piste
bewandeld. Als dat maar mag van
Richard Lewontin.

Osobolle O

Dmytro O. Melnychuk is rector van de
Nationale Landbouwuniversiteit van Kiev
(Oekraïne dus). Hij heeft er bijna persoonlijk voor gezorgd dat deze universiteit een begrip is geworden in eigen
land en zelfs in de wereld. Hij mag ook
grote wetenschappelijke faam claimen
met een driehonderdtal publicaties
onder zijn naam. Te veel om aandacht
aan te besteden, dus richten wij ons
meer op de O. in zijn initialen waarmee
de man koketteert. Persoonlijk vonden
wij dat nogal patserig, maar aangezien
Dmytro meer van het Bourgondische
type is (wink wink), kunnen we dit misschien interpreteren als een subtiele
verwijzing naar zijn figuur. Of misschien
ook niet.

Kazuhiro Imai is de laatste toekomstige
eredoctor, maar naar wat wij vernomen
hebben niet de minste. Deze Japanner
van de Universiteit van Tokio is een
zogenaamde farmaciewetenschapper.
Wat hij eigenlijk allemaal precies op
Bovenaan: Richard Epstein, Richard Lewon- wetenschappelijk gebied heeft uitKeep it simple
gevreten, moeten wij jullie helaas
De volgende die zijn erebul mag komen
tin.
schuldig blijven. Alle internetpagina’s
afhalen, is de rechtsgeleerde Richard
Onderaan: Linda Saif, Chris Van Weel
over hem waren in het Japans en mijn
Epstein, verbonden aan de University
of Chicago Law School. Hij schreef vele, senberoep: de stress, de logistieke mid- kennis van deze taal is niet meer wat het
ongetwijfeld meeslepende, boeken over delen (die tekortschieten, of wat dacht je) nooit geweest is. Net als mijn kennis van
diverse problemen, niet alleen in het en de belastingsdruk (ver-dienen uiter- de farmaceutische wetenschappen, verRecht maar ook in de economie en de aard allemaal te weinig, de sukkelaars). moed ik.
filosofie. Eén van zijn boeken, uit 1995, Hij pleit ook voor een ‘nauwere samendraagt de tot de verbeelding sprekende werking’ zoals dat dan heet tussen de
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Pieter J. Loncke
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Gentse experimenten
de lucht in

De link tussen de Columbia en Gent

asper Steverlinck mag dan wel zingen over “Life on Mars”, we
hebben het al moeilijk genoeg om onze experimenten in de
ruimte terug op aarde te krijgen. Het tragisch ongeluk met het
ruimteveer de Columbia toont aan dat Mars nog heel ver ligt
Tenzij je de afgelopen maanden een
poging ondernomen hebt om te bewijzen
dat “life on Mars” echt wel mogelijk is, heb
je geen excuus om te doen alsof je neus
bloedt als het woord Columbia valt. De
space shuttle die op 1 februari 2003 normaal gezien rustig moest landen in Florida besloot namelijk die landing een stuk
vroeger in te zetten. Weliswaar in verschillende stukken en met Texas als main
target. De ontploffing van het ruimteveer
deed opnieuw afbreuk aan de eer en
‘grandeur’ van de VS en bracht een ware
golf van emoties met zich mee. Mocht je
dit nog niet weten dan is de Schampertip
van de maand: koop eens een krant.

Op die bewuste zaterdag was het overigens ook niet duidelijk wat er precies aan
de hand was. Was het een aanslag? De
mogelijkheid was er aangezien er voor
het eerst een Israëli meevloog, mijn
naamgenoot Ramon, en het is algemeen
geweten dat de vijanden van het Westen
niet direct de grootste vrienden van Israël
zijn. Deze denkpiste werd echter snel verlaten wegens bijna onmogelijk. Ondertussen weet men nog altijd niet wat er
gebeurd is, het onderzoek is nog volop
bezig.

Experimenten

Naast de menselijke tragedie was er ook
nog een wetenschappelijk drama: de
Columbia had namelijk iets meer dan 80
experimenten aan boord die nu voorgoed
verloren zijn. Daar waren enkele experimenten van de NASA bij, maar ook de
Europeanen
hadden
een
plaats
bemachtigd voor hun experimenten. En
daar was ook een nieuw experiment van
de Universiteit Gent bij. Dat onderzoek
werd opgezet door de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie en de Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica.
De bedoeling van het experiment was het
effect van de kosmische stralen op beenmergcellen van muizen te meten en te
kijken of deze effecten onder micrograviteitomstandigheden versterkt worden. In een bepaalde zin was het een herhaling van het experiment dat meevloog
met Frank De Winne, maar aangezien nu
een andere baan gevolgd werd, waren de
verwachtingen dat de resultaten ook ver-

schillend zouden zijn.

Schok

Prof. Patrick van Oostveldt was
geschokt toen hij het nieuws vernam dat
het ruimteveer ontploft was. Je zou van
minder als je weet dat een heel team van
mensen er heel veel tijd ingestoken heeft.
Meer dan tien jaar was er al aan gewerkt,
allemaal verloren in een paar seconden
tijd. Men had net nu de kans om het

Het onderzoek herdoen is niet de
topprioriteit

experiment met een ruimteveer van
NASA mee te sturen omdat die geen
bagage moest vervoeren naar het Internationaal Ruimtestation. Europa is
afhankelijk van het Amerikaans ruimtevaartprogramma omdat de ESA, de
Europese variant van de NASA, geen
space shuttles bezit die kunnen terugkeren naar de aarde. Samenwerken met
de Russen is wel een optie – en dat is ook
al een paar keer gebeurd – maar Europa
blijft wel afhankelijk van ofwel de VS ofwel
Rusland en dat maakt het er ook niet
gemakkelijker op om experimenten mee
te sturen.
Voor dit specifiek experiment is men niet
afhankelijk van de bemande vluchten
zoals die door de NASA uitgevoerd worden. Het experiment is namelijk volledig
autonoom waardoor de bemanning niet
moet tussenkomen. Philippe Baert,
Geert Meesen en Sofie De Schynckel
reisden begin januari af naar het Florida
Institute of Technology om het experiment
op te stellen en te installeren in de
BIOBOX van ESA. Het enige dat de
bemanning dan nog moest doen was de
parameters in de gaten houden. De
analyse van de gegevens zou achteraf
wel weer genoeg werk bezorgen. Die

parameters zijn ook de enige gegevens
die teruggekeerd zijn uit de ruimte, de
boodschap dat alles goed verlopen was
en dat alles afgesloten was, is het enige
dat nog overblijft van het experiment. Op
de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
weet men dus dat het experiment voltooid
is, maar heeft men geen gegevens.

Toekomst

Als er dan toch iets positiefs moet komen
uit de ramp van 1 februari, dan is het wel
dat men nu een nieuwe BIOBOX moet
maken die men tegelijkertijd ook kan verbeteren. Die BIOBOX gaat namelijk al
een heel tijdje mee en er waren toch wel
een paar foutjes aan ontdekt. Die kunnen
nu aangepast worden als men zou
besluiten de BIOBOX te hermaken. Maar
ook hier is het niet allemaal de goednieuws-show: alles aan de BIOBOX was
uniek en dat allemaal hermaken zal heel
veel tijd kosten.
Voor Prof. Van Oostveldt is het heel
onduidelijk hoe het nu verder moet. Binnenkort gaan alle betrokkenen rond de
tafel zitten om te zien wat er moet gedaan
worden. Het is wel al duidelijk dat het
onderzoek herdoen niet de topprioriteit is.
Of dat überhaupt mogelijk zou zijn is ook
niet zeker want wie weet hoe lang het nog
duurt vooraleer er opnieuw shuttles naar
de ruimte vertrekken. Hopelijk vergeten
ze die astronauten niet die nog in het
Internationaal Ruimtestation verblijven,
maar vluchten zoals die van de Columbia
zullen waarschijnlijk een hele tijd uitgesteld worden. Prof. Van Oostveldt zei
met een toch wat bedroefde stem dat de
volgende keer dat Schamper iets zou
schrijven over experimenten in de ruimte,
de redactie er helemaal anders zal
uitzien.
Tragedie en mysterie, het is een cocktail
die altijd al werkte bij de grote massa.
Maar voor die individuen die er rechtstreeks belang bij hebben, smaakt die
cocktail heel wat minder lekker, om niet te
zeggen slecht. De medewerkers van de
Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
zullen wel een tijdje wegblijven uit Texas
om die herinnering niet al te levendig te
houden. Voor de ramptoeristen onder
ons: de vluchten naar Houston zijn naar
het schijnt spotgoedkoop!

Ramon
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Statuten associa

Zwaar gewond afgevoer

et ontwerp van de statuten van de associatie van de Universiteit Gent en vier hogescholen is niet op gejuich onthaald.
De reden daarvoor waren onder andere een ondervertegenwoordiging van de studenten. Na enige beloftes des rectors hebben zij
er nu echter een goed oog op.

De statuten voor de associatie van de
RUG werden besproken op de Raad van
Bestuur van 24 januari 2003. De associatie beoogt - hou u vast - de creatie van
een hoger-onderwijs-ruimte in Vlaanderen met een totaalaanbod en een
brede variëteit aan - hola, madàààme tertiaire opleidingen op undergraduate,
graduate en postgraduate niveau, met
inbegrip van levenslang leren. De associatie is een samenwerkingsverband
tussen de Universiteit Gent, de katholieke
Arteveldehogeschool
Gent,
de
Hogeschool Gent en de Hogeschool
West-Vlaanderen. De ambetanteriken
van de Katholieke Hogeschool SintLieven waren echter zo stom om in een
associatie met Leuven te kruipen.
Daarmee haalden ze zich de woede van
Rector Dré I De Leenheer op de hals. Zie
daarvoor het kaderstuk.

Bedreigd

De Leenheer benadert de associatie
vanuit een bestuurlijk verantwoorde
filosofie. “De bedoeling was dat we een
structuur uitdokterden die gebaseerd was
op consensus”, ratelt de rector enthousiast. “Dat om te vermijden dat er een situ-

atie zou ontstaan dat er over iets gestemd
wordt en dat er één partner geïsoleerd
staat en de anderen een meerderheidspositie hebben. Op den duur zal die ene
partner zich bedreigd voelen en dat is niet
goed voor de samenwerking. Het kan er
dan zelfs op uitdraaien dat er coalitietjes
gesmeed worden en dat er een situatie
van twee tegen twee ontstaat.” Een vervelende patstelling dus waartegen het consensusmodel soelaas moet bieden.
De structuur die men in gedachten had,
was er één met een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De
Algemene Vergadering is het hoogste
orgaan van de associatie en wordt - niet
meteen verbazend - samengesteld uit
vertegenwoordigers van de instellingen.
De Algemene Vergadering van de associatie is vergelijkbaar met de Raad van
Bestuur van de universiteit. De Raad van
Bestuur van de associatie is vergelijkbaar
met het Bestuurscollege van de Universiteit Gent. Allemaal nogal verwarrend
maar als het u niet aanstaat, moet u maar
de kookrubriek lezen.

Heibel

In het ontwerp van de
statuten van de associatie
wordt de RUG vertegenwoordigd door de rector, de
vice-rector, de logistieke en
de
academische
beheerder, twee decanen
uit de alfa- of zuivere
wetenschappen,
twee
decanen uit de bèta- of
toegepaste wetenschappen en twee decanen uit
gamma- of pseudo-wetenschappen. Mooi zo. Daarbovenop zou er één vertegenwoordiger van het personeel zijn en één vertegenwoordiger van de studenten.

”En dat voorstel veroorzaakte enige heibel in de
Raad van Bestuur van de
universiteit”,
giechelt
opperprof
De
Leenheer.
Rector Dré I De Leenheer wordt boos als het over
de regionalisering van de studentenvoorzieningen “Dat personeel is namelijk
niet
duidelijk
genoeg
gaat.
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omschreven. Zie je, aan de universiteit
heb je het Zelfstandig Academisch Personeel, de ZAP’ers, het Assisterend
Academisch Personeel, de AAP’en, en
het Administratief en Technisch Personeel, de ATP’ers. Die geledingen zijn niet
expliciet opgenomen onder ‘Personeel’.
Dat zou er voor kunnen zorgen dat de
proffen twee keer vertegenwoordigd zijn:
één keer door hun decanen en één keer
door de vertegenwoordiger van het personeel als die vertegenwoordiger eveneens een prof is.”

Achterdocht

Rector Dré I stelt dat dat op zich eigenlijk
geen probleem mag zijn: “Kijk, de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de associatie moeten normaal
gezien de beslissing volgen die in hun
Raad van Bestuur en Bestuurscollege
genomen is. Dat zou in theorie geen problemen mogen geven. Nu, blijbaar is er
toch wat achterdocht en willen de verschillende geledingen van de universiteit
expliciet opgenomen worden in de
Algemene Vergadering van de associatie.”
Daarenboven klaagden ook de studenten
- daarvoor zijn het studenten, nietwaar?
Zij vonden, niet onterecht, dat ze
ondervertegenwoordigd waren in de
Algemene Vergadering. Ze vonden het
voorstel dat er geen enkele studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de associatie zou zitten. Studenteninspraak? Boh, wie geeft daar nou
om? De universiteit normaal gezien wel.
In de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de Universiteit is er namelijk
een verhouding van één student tegenover acht andere pipo’s. In de Algemene
Vergadering van de associatie lag die verhouding echter een stuk lager.

Bescheiden

De immer swingende Philippe De
Backer, één van de vier studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur,
is blij dat er niet over de statuten van de
associatie gestemd is. “Die statuten hielden geen rekening met de eigenheid van
de universiteit gent. Daarmee bedoel ik
de rechtstreekse inspraak van de verschillende geledingen in de bestuursorganen. Als er geen studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de
associatie zou zitten, zou er geen rechtstreekse studenteninspraak in de
beslissingen van de associatie meer zijn.”

iatie afgeschoten

oerd naar prullenmand
Klinkt nogal dramatisch hé? De Backer
gaat bescheiden verder: “Als we toen niet
gereageerd hadden, was er de volgende
20 jaar geen studenteninspraak meer
geweest in de associatie. Het zou onmogelijk geweest zijn nog iets te veranderen
aan de beleidsstructuren als de statuten
zoals ze nu voorlagen waren aanvaard.
Gelukkig konden we dat tegenhouden.”
Heil Philippe De Backer, Ann Van Hoey,
Bart Meulemans en Pieter-Jan Van De
Velde!

van de hogescholen bij die alles zo snel
mogelijk in kannen en kruiken wilden

Rector Dré I heeft daar wel oren naar de
verzuchtingen der studenten, AAP’en en
ATP’ers. Aan de onderhandelingstafel
met de hogescholen zal hij dan ook een
ietwat gewijzigd voorstel doen. “We zullen
de vertegenwoordige dus op proberen te
krikken naar drie vertegenwoordigers
voor de AAP’en en drie voor de ATP’ers
en daarbovenop drie studentenvertegenwoordigers. Elke van die geledingen kan
dan één vertegenwoordiger afvaardigen
naar de Raad van Bestuur van de associatie.” Als dat geen mooi voorstel is.

Kannen en kruiken

In de Raad van Bestuur van 24 januari
verztten die vier studenten zich het felst
tegen het ontwerp van de statuten, gesteund door de assistenten en het ATP,
hoewel die volgens De Backer nogal slapjes uit de hoek kwamen. De externen jongens en meisjes uit het “maatschappelijke veld” zoals Gents schepen van
Onderwijs Freya Van den Bossche (zie
pagina 4 in deze Schamper) - waren sterk
voor. “Te begrijpen, er zitten twee mensen

niet tot een stemming laten komen en
heeft beloofd opnieuw te gaan onderhandelen.”

hebben”, meesmuilt De Backer. “De proffen hadden begrip voor ons standpunt
maar wilden alles toch zo snel mogelijk
afhandelen. De rector heeft het gelukkig

Het wordt natuurlijk afwachten wat de
hogescholen daarvan zullen vinden. Zij
hebben immers vaak een heel andere
cultuur wat studenteninspraak betreft.

Van der Mensbrugghe

Aankoop Kantienberg geannuleerd

D

Rector laat niet met zich sollen

e wereldberoemde parking aan de Kantienberg wordt dan
toch niet aangekocht door de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Oorzaak daarvan is de mogelijke regionalisering

In Schamper 406 kreeg u te lezen dat de
universiteit samen met de Artevelde
Hogeschool de parking aan de Kantienberg zou kopen voor zo’n slordige 6
miljoen euro van het almachige ministerie
van Financiën. Indertijd verkocht de universiteit de volledige parking voor zo’n
900.000 euro. Voor 3 miljoen euro zou de
universiteit nu slechts de helft van de
parking in handen krijgen. Op de grond
zouden allerlei gebouwen, van een home
tot twee kinderkribbes, gezet worden. Die
plannen zijn echter afgeblazen.

Boos

”Waarom?” vroegen wij verbaasd aan rector André De Leenheer. “Waarom denk
je?” kaatst De Leenheer de bal met een
boze blik terug. “De Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven?” proberen we
enigszins weifelend. “Inderdaad!” gromt
de rector een beetje nijdig en mept zonder pardon het dossier dat hij in zijn handen heeft op zijn bureau. Het verwondert
ons niet.

Als het u wel verwondert, sla er dan ofwel
Schamper 407 en 408 op na of lees
gewoon verder. Door Bologna zijn alle
hogescholen en universiteiten samengeklit tot associaties. Sommigen, om maar
niet te zeggen rector André Oosterlinck
van de Katholieke Universiteit Leuven,
gingen daar al te driest in te keer en
brachten een nieuwe verzuiling van het
hoger onderwijs teweeg. De Leenheer
kan het niet laten beheerst te gnuiven als
hij het heeft over “die associatie van Oostende tot de Kempen”.

Profiteren

Het zit de rector namelijk heel hoog dat
de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
niet in de associatie met de RUG stapte,
in tegenstelling tot de andere Gentse
hogescholen, maar voor Leuven koos. De
rector wil niet meer dat die hogeschool
nog langer profiteert van de loodzware
financiële inspanningen die de RUG levert in de studentenvoorzieningen. Nu
kunnen alle Gentse hogeschoolstudenten
nog van de spotprijzen in de universitaire

resto’s en het GUSB genieten. Als het
aan Dré I De Leenheer ligt, geldt dat in de
toekomst alleen nog voor de studenten
van de hogescholen bìnnen de Gentse
associatie.

”Ze denken nu toch niet dat de RUG in de
Kantienberg zal investeren als die
voorzieningen uiteindelijk niet eens voor
ons zijn? En gaan ze alle gebouwen voor
studentenvoorzieningen die de universiteit uit eigen zak betaald heeft, opkopen
of zo?” sneert hij. Het is algemeen bekend dat de Vlaamse regering daar geen
geld voor heeft. “Rector Oosterlinck heeft
al tegen mij gezegd dat hij met een C-130
voedselpakketten zal droppen voor SintLieven. ‘ ‘t Is goed’, zei ik, maar dan zullen
wij ze wel oprapen!”
Terwijl hij nog schuddebuikt van het
lachen, drukt rector De Leenheer ons op
het hart dat de oude stookplaats beslist
wordt ingericht als nieuw studentenhuis.
En daarmee zijn alweer enkele onzekerheden (zie Schamper 410) uit de wereld
geholpen. “De stookplaats is een persoonlijke topprioriteit voor mij!” weet de
rector.

Van der Mensbrugghe
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Overlegplatform voor studenten

O

GSR meteen op kast

p de laatste vergadering van de Gentse Studentenraad
(GSR), op 5 februari 2003, kwam het voorstel van de rector
om een informeel studentenoverlegplatform op te richten ter
sprake. De GSR vloog meteen de kast op. De rector sust echter.

Het is niet de eerste keer dat de rector,
André De Leenheer, uitpakt met het
voorstel. Bij de opening van het academiejaar 2001 uitte hij al zijn visie over het
overleg tussen student en universiteit. De
rector droeg toen nog geen concrete
plannen om het voorstel te realiseren aan
maar dat is nu anders. De GSR voelde
zich toentertijd danig in het kruis
gegrepen en hapte met veel rumoer naar
adem.

Verweesd

De GSR, het orgaan dat de studentenvertegenwoordigers uit de faculteiten, de
Raad van Bestuur en de Sociale Raad
verenigt, samen met de conventen, liet het niet bij intern geroezemoes en begon alvast te lobbyen.
Zij hadden namelijk het gevoel dat
de rector hun niet beschouwde als
het gepaste studentenoverlegorgaan. Zijn voorkeur leek uit te
gaan naar een informeel platform,
samengesteld uit de studentenvertegenwoordigers van de faculteitsraden om zogezegd te weten
te komen wat er écht leeft bij de
student. De GSR zou verweesd
achterbijven zonder ook maar
enige inspraak te behouden.
Toenmalig GSR-voorzitter Joris
Roos stapte samen met Joris
Morbée, die toen studentenvertegenwoordiger in de Raad van Beheer was,
naar rector De Leenheer. Het moet een
vruchtbaar onderonsje geweest zijn, want
beide heren waren achteraf gerustgesteld. De rector beloofde immers dat hij
geen parallelle studentenraad zou
oprichten en dat de GSR geen lege doos
zou worden. Tot zover een kort historisch
overzicht.
De geschiedenis herhaalt zich echter.
Opnieuw lanceert de rector-met-deeeuwige-grijns het voorstel zo’n informeel
studentenoverlegorgaan op te richten.
Hoe dit in concreto zal werken, vertelt de
rector zelf.

Praatbarak

Het orgaan zal bestaan uit de rector, de
vice-rector, de vier studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur en een
studentenvertegenwoordiger uit elk van
de elf faculteiten. Het voorzitterschap
berust, nogal wiedes, bij de rector. De
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rector pleit voor de aanwezigheid van de
studenten uit de Raad van Bestuur omdat
zij toch 25000 studenten vertegenwoordigen in het belangrijkste orgaan van de
universiteit. De vertegenwoordigers vanuit de faculeiten kunnen specifieke faculteitsgebonden problemen ter sprake
brengen.
De studenten mogen zelf de problemen
aanbrengen die ze willen bespreken. Van
hoger hand zou niets opgelegd worden
dat per se ter sprake moet worden
gebracht. Zeg maar wat je wil, is de boodschap. Hoewel het een louter informeel
gedoe zou zijn, verzekerde de rector ons

dat het platform geen praatbarak zal worden. Interessante topics kunnen
eventueel een basis zijn voor formele
beslissingen binnen het bevoegde
orgaan, de Raad van Bestuur of het
Bestuurscollege.

Consensus

Dat er op basis van het overlegorgaan
effectief beslissingen genomen kunnen
worden, is net wat de GSR zo steekt. De
werking van de GSR is net om met de
studentenvertegenwoordigers een consensus te bereiken over een bepaald
dossier en daarmee naar de universitaire
overheid te stappen zodat de studenten in
de Raad van Bestuur een unanieme en
onderbouwde stem kunnen uitbrengen.
De studenten, één blok. Woehoe! Zo’n
informeel overlegplatform dwarsboomt
dat ideaal. En geen klein beetje.
In zo’n informeel overlegplatform kan
iedereen zijn zegje doen. In het bijzijn van
de rector zal er waarschijnlijk een dis-

cussie ontstaan tussen de studentenvertegenwoordigers zelf. Daaruit kan de
rector dan juist die standpunten
gebruiken die het best in zijn kraam
passen. Meer zelfs, als de vier studenten
in de Raad van Bestuur met een argumentatie afkomen, gedragen door de
GSR, kan de rector zonder verpinken die
argumentatie onderuit halen door te
stellen dat hij op zijn informele overlegplatform andere geluiden te horen kreeg
uit bepaalde faculteiten.

Bevallige adonis

Wij vroegen de bevallige Ann Van Hoey,
studentenvertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur, wat zij ervan dacht. Het kind
wilde echter geen inhoudelijke commentaar kwijt. Het voorstel blijkt immers nogal
gevoelig te liggen. “Op de derde
verdieping wordt Schamper ook gelezen”,
dixit Van Hoey. Voor wie het niet
zou weten, op die verdieping van
het oude rectoraatsgebouw zitten
zowel de rector, vice-rector Marc
De Clercq, hun gevolg en de twee
beheerders.
Blijkbaar
wordt
Schamper toch nog ergens
gelezen.
We gingen ook eens luisteren bij
de adonis Pietje Willems, studentenvertegenwoordiger uit de Faculteit Rechtsgeleerdheid, wilde eveneens geen commentaar geven.
Het thema ligt ook volgens hem
gevoelig en hij wil het initiatief niet
in gevaar brengen. Willems is blijkbaar te gepokt en gemazeld om in
netelige vragen te tuinen. Op de
Algemene Vergadering zat hij het overlegplatform anders wel met veel rook en vuur
te verdedigen, tegen de meerderheid in.
Het leek wel alsof Willems de GSR al had
opgegeven als een orgaan dat de studenten vertegenwoordigt. Vreemd, want hij
was nochtans één van de twee kandidaat-voorzitters.
De laatste GSR-vergadering haalde jammer genoeg haar quorum niet om geldig
te stemmen door die smeerlappen van
semesterexamens. Awoert! Examens of
niet, als je zetelt in een orgaan dat
spreekt voor 25000 studenten en er wordt
een thema behandeld zoals het studentenoverlegorgaan, zou men toch wel van
achter de syllabi mogen kruipen. Misschien zouden de semesterexamens
eens besproken kunnen worden op het
informele overlegorgaan.

Stefaan &
Van der Mensbrugghe

Initiatieven tegen oorlog Irak

M

Aan de RUG

ijn grootvader zei het al: de studenten van tegenwoordig zijn
te braaf. Michel maakt zich woest over de oorlog tegen Irak en
de studenten en zelfs proffen volgen slaafs. Té braaf? Nee, hoor.

De anti-oorlogsinitiatieven aan onze unief
schieten werkelijk als paddestoelen uit de
grond. Er zijn nu reeds zoveel zwammen
dat we de bomen in het bos niet meer
zien. Als een kleine kabouter ging ik op
alle paddestoeldeurtjes kloppen en verzamelde een overzicht van alle verzetacties.

Op reis

Het meest tot de verbeelding sprekende
initiatief is ongetwijfeld een solidariteitsreis naar Irak, georganiseerd door een fitnessclub en mede ondersteund door de
studenten geneeskunde van de RUG. Ze
zullen deelnemen aan The International
Peace Race Baghdad 2003 en plannen
bezoeken aan ziekenhuizen, fabrieken,
jeugdhuizen en -zie de organisator- fitnessclubs. Zo willen ze een beeld krijgen
van het leven in Irak en de
oorlogsdreiging aan den lijve
ondervinden. Het iniatief moet
niet echt gezien worden als
verzet, maar eerder als een
blijk van solidariteit.
Andere organisaties vinden
Irak dan weer veel te ver en
organiseren een weekendje in
de omgeving van Brussel, zo
ook de vzw Vrede. Deze willen
de buitenlandse politiek van
de VS onder de loep nemen.
Hun belangrijkste thema’s
zullen zijn: volgt de as van het
kwade een oliepijpleiding? Zal
er apartheid komen voor
Palestina binnen Israël? Deze
orga-nisatie
sluit
zich
trouwens aan bij de grote
betogingen op 19 januari en
15 februari.

Onder vuur

Nu we de kleinschalige initiatieven wat
toegelicht hebben is het tijd voor de grote
bonken. De twee grootste zijn ‘stop usa’
en ‘geen oorlog’. De standpunten komen
grotendeels overeen. Ze wensen geen
oorlog, ze eisen de opheffing van het
embargo tegen Irak en weigeren buitenlandse inmenging in de Iraakse oppositie.
De meeste organisaties opereren wel
lokaal en bundelen enkel de krachten bij
de grote betogingen. Zo is het AOC
Blandijn of het vroegere anti-oorlogscomité actief aan onze unief en hoopt

zijn acties kracht bij te zetten door toespraken en kleinschalige acties. Het AOC
leunt trouwens ook sterk aan bij de initiatieven van de Actief Linkse Studenten,
logisch als je weet dat de initiatiefnemers
dezelfden zijn.

Vlaams!

De Actief Linkse studenten hebben dus
algemeen dezelfde standpunten. Ze
hebben kritiek op de oorlog en op Saddam. Ze willen het embargo opgeheven
zien en zo het Iraakse volk sterker zien
worden. Volgens deze strategie zal naar
hun mening de Iraakse oppositie zelf
kracht genoeg verwerven om Saddam uit
eigen beweging omver te werpen.
De Partij van de Arbeid (PvdA) doet ook
zijn duit in het zakje, maar kan het over-

drijven alweer niet laten. Volgens mij is
hun doel medelijden opwekken. Het
grootste verschil tussen de PvdA en de
rest is waarschijnlijk wel hun standpunt
inzake Saddam. Geen kwaad woord over
deze dictator glipt hen over de lippen. Ook
splitsen ze hun acties specifiek op de
wapen- en troepentraffiek van de VS die
door Europa loopt. De PvdA slagen er
trouwens in om de VS meteen te linken
aan oorlogen in Nepal, Kongo,
Venezuela,...
Het Humanistisch Verbond wil dan weer
het embargo omkeren en roept op om
Amerikaanse producten te boycotten en

dan bedoelen ze niet alleen olie. Laat die
cornflakes dus maar in de kast staan.

Intelligentie!

Tot hier de initiatieven van onze brave studentjes, maar ook de rebelse proffen
laten Saddam niet zomaar zonder slag of
stoot de heldere hemel in gebombardeerd
worden.
In het Journaal op TV1 zagen we professor Rik Coolsaet van de vakgroep politieke wetenschappen al een one manshow opvoeren tegen de VS en hun bewijsvoeringen tegen Irak. Hij gooide al zijn
charmes in de strijd om menig huisvrouw
van zijn gelijk te overtuigen.
Actie voeren tegen Irak is natuurlijk wel
zoiets als een gangbang: met hoe meer,
hoe liever. Zo protesteerden maar liefst
vierhonderd professoren en artsen
tegelijk tegen de Belgische deelname aan
de oorlog tegen Irak in een open brief in
de Morgen van 12 februari. Reden tot
protest is het feit dat de oorlog
met Irak volgens hen zal uitdraaien op een medische ramp,
met maar liefst minimaal
250.000 slachtoffers. Later
zouden daar dan nog eens door
epidemieën, de vluchtelingenstroom en de hongersnood nog
200.000 doden aan toegevoegd
moeten worden. Redenen
genoeg volgens hen om aan te
dringen bij de regering om noch
direct, noch indirect deel te
nemen aan een oorlog tegen
Irak. De geleerden baseren hun
cijfers op onderzoeksresultaten
die gepubliceerd werden in
toonaangevende internationale
tijdschriften zoals The Lancet en
British Medical Journal.
De belangrijkste initiatiefnemers
van onze unief waren Jan De
Maeseneer en Frank Comhaire. De brief
was vooral gericht aan minister van
Sociale Zaken en Pensioenen Vandenbroucke en aan minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Tavernier.
Initiatieven te over dus aan onze unief. Nu
nog studenten die het de moeite vinden
om hun grijze celletjes aan het werk te
zetten en eens willen nadenken over de
problematiek inzake Irak. Als je iemand
laat doden kan je maar beter weten
waarom.

Ellen Bernaers
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De Admiraal is

Tom Van Laere over vrouwen

cht jaar nadat dEUS in ‘92 uit het onbekende schreed en de
wereld veroverde met muzikale gekte, trad op Rock Rally 2000
Admiral Freebee in het voetlicht. Hij bracht bijzonder oprechte,
emotionele en gevarieerde muziek en versierde daar met veel lof
de tweede plaats en de publieksprijs mee. Drie jaar later brengt de
Admiraal zijn debuut-cd uit.

Het schijfje heeft zich ondertussen al
vereenzelvigd met een eentonig bestaan
in onze cd-speler, waar het waarschijnlijk
nog wel eventjes zal toeven. Het album is
een aangenaam coherente verzameling
songs geworden die allemaal een aparte
sfeer uitademen en toch een zekere rode
draad weergeven. Staar u vooral niet blind
op de radiohits als Ever Present en Rags
‘n’ Run. De Admiraal viert zijn songwriterstalent namelijk ook bot op mee-zingbare
rocknummers als Einstein Brain en
Mediterranean, waarna hij weer zijn
zachte zelf toont in intimistische songs als
Alibies en There’s a road.

De twee kanten van Van Laere ontmoeten
elkaar in de eerste track, Get out of Town,
die begint als een rustige, dromerige ballade om dan te exploderen in een zinderende rocksong. Admiral Freebee is in
feite een trio, maar op de cd speelde een
aanzienlijk aantal bekende namen mee.
Zo voegden onder andere Natalie Delcroix van Laïs, Gert Bettens en gitarist
Lars Van Bambost (Novastar en exNoordkaap) zich in de studio bij het drietal
voor een aantal muzikale bijdragen.
We ontmoeten Tom Van Laere temidden
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het troosteloze Antwerpse havenlandschap, in het Antwerp Docks Hotel. Als
we een half uurtje later weer buiten stappen, voelen we een lichte ontroering door
het gesprek met de uitzonderlijk eerlijke
en buitengewoon lieve muzikant.

Rock na slow

Schamper: De cd is klinkt als een verhaal. Was dat gepland?
Van Laere: “Ik heb de plaat niet echt gepland als een verhaal maar ik denk dat
dat er onvrijwillig gewoon bij gekomen is.
De songs zijn namelijk allemaal door
dezelfde persoon geschreven en
ongeveer in dezelfde periode.”
Schamper: Je hebt gespeeld op
Bomspotting. Vind je jezelf een geëngageerd artiest?
Van Laere: “Ik ben totaal niet bezig met
een boodschap of een engagement over
te brengen. Maar als men mij vraagt om
voor zoiets te spelen, doe ik dat graag
aangezien ik niet voor bommen ben.”
Schamper: De muzikale variatie tussen
de songs valt enorm op. Is dat uit
muzikale nieuwsgierigheid?

Van Laere: “Ik denk dat dat een natuurlijke gang van zaken is. Als je immers
twee of drie harde nummers na elkaar
speelt, heb je wel zin in iets rustigs. En als
je iets rustigs gehoord hebt, wil je daarna
opnieuw even rocken. Op een fuif is dat
ook zo, daar draait men eerst een slow en
daarna weer iets hards. Een plaat die
constant hetzelfde is, dreigt een beetje
saai te worden.”

Schamper: De muziek op de plaat
klinkt heel gevoelsmatig. Is het niet
moeilijk om het gevoel dat je hebt als
je muziek schrijft in de studio te reproduceren?
Van Laere: “Ja, maar ik denk dat het net
belangrijk is dat je omstandigheden
creëert waardoor het makkelijker wordt
dat te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld in
de studio live gespeeld, alle nummers
met bas en drum tegelijk ingespeeld,
waardoor het meteen goed of slecht was.
Want indien we het met verschillende partijen ingespeeld hadden, was het inderdaad wel moeilijk geweest.”

Bad year

Schamper: Je stelt in je laatste nummer dat het een Bad Year for Rock &
Roll is. Hoezo?
Van Laere: “Ik bedoel niet dat het mis
gaat met de rock & roll in het algemeen. Ik
bedoel meer dat het een bad year is for a
rocker. Ik zing in het liedje over een personage die een loser is, en telkens als er
weer iets misgaat voor hem, antwoordt
het koortje dat het een bad year is voor
rock & roll. Ik zeg ook niet dat de muziek
slecht is, maar ik vind de artiesten van
vroeger wel bijna allemaal beter dan die
van tegenwoordig. Ik denk dat dat er
vooral mee te maken heeft dat mensen
tegenwoordig denken dat het voldoende
is als je slim bent en talent hebt. Vroeger
hadden de artiesten nog een geweten
tegenover hun werk en tegenover
zichzelf. Bovendien hadden ze veel persoonlijkheid, iets wat je tegenwoordig al
snel mist omdat de nieuwe artiesten
nogal veel willen nadoen. Ook hadden de
rockers van vroeger verantwoordelijkheid
terwijl men nu denkt dat het genoeg is als
men talent heeft. Dat is uiteraard niet zo.”
Schamper: Wie zijn voor jou de grote
rockartiesten van vroeger?
Van Laere: “Bob Dylan, Neil Young,
mannen die vroeger echt goed bezig
waren en bovendien nog altijd goeie platen maken.”
Schamper: Worden de jonge groepen
tegenwoordig te veel gepusht door de

is Ever Present

wen en de sleur van het leven
platenindustrie om zo veel mogelijk
materiaal af te leveren in een te korte
tijd waardoor ze zichzelf niet kunnen
ontwikkelen?
Van Laere: “Ja, maar er is voor mij geen
verschil tussen de platenwereld of de
groepen van de platenwereld en de rest
van de wereld. Ik bedoel maar, als de
platenwereld fucked up is, is dat omdat de
wereld ook fucked up is. Ik ben niet tegen
platenmaatschappijen of zo.”

Eigen handen

Schamper: “I have to get away, before I
stay the same” zing je in Get Out of
Town. Ben je bang van sleur in het
leven?
Van Laere: “Routine in het leven is altijd
gevaarlijk hé. Het gaat er vooral over dat
je bewuster moet zijn in het vinden van
jezelf, in plaats van jezelf te verliezen.
Want je hebt altijd connecties met zaken
of mensen die door de tijd verzwakken en
die moet je af en toe opnieuw
opnemen zodat je echt weet
wat je wilt en waar je mee
bezig bent.”
Schamper: Wat altijd opvalt
is dat je je enorm inleeft live.
Is Admiral Freebee een
soort personage geworden
voor je?
Van Laere: “Neen hoor, ik ben
compleet hetzelfde twee
minuten voor het optreden of
op het optreden zelf. Ik speel
gewoon graag muziek.”

Ik schreef nummers en ik wou een bassist
en drummer die dat mee wilden spelen.
Als ik alleen was blijven spelen, had ik het
ook gedaan.”
Schamper: Een beetje zoals Piet Goddaer dan?
Van Laere: “Ozark Henry is totaal iets
anders want die speelt al die dingen ook
echt in. Ik wil echt het contact voelen met
de andere muzikanten, wat ik bij Ozark
Henry niet vind. Ik denk dat hij gewoon
mensen zoekt om zijn muziek live te spelen. Hoewel ik dat contact wél wil voelen,
is het nummer af als ik het naar de
anderen breng.”

Vrouwen

Schamper: De twee meest meezingbare nummers op de cd, Einstein Brain
en Mediterranean, gaan over vrouwen.
Waarom?
Van Laere: “Het is toch een goed gevoel

Schamper: Gaat Einstein Brain over
hoe vrouwen een man altijd trachten te
kneden. Ervaring mee?
Van Laere: “De song gaat daar over maar
het is niet over mij persoonlijk hé. Je ziet
dat bij heel veel mensen. Ik heb zelf niet
veel vriendinnen gehad maar ik ken wel
veel mensen die veranderd zijn door een
vriendin. Dat is wat ik bedoel: ze zoeken
evenwicht en raken uit balans door een
vrouw. Je wilt toch een partner waarbij je
jezelf kan vinden. Je hebt echter veel
mensen die zichzelf dan verliezen en die
je op de duur niet meer herkent.”
Schamper: De songs klinken live veel
harder klinken dan op de plaat. Hoe
komt dat?
Van Laere: “In de studio is dat sowieso
veel moeilijker te vatten. Bij Get out of
Town hebben we wel heel hard gerockt in
de studio maar het is moeilijker om op te
nemen omtdat er al-tijd
nog een studio tussenzit.
Live hoort het publiek de
liedjes meteen, maar wanneer je daarna de cd zou
spelen, zou je denken dat
het toch niet zo hard rockte.”
Schamper: Er zijn ook
twee leuke liedjes, The
Worst is yet to Come en
Tuna Fish, die niet op de
cd staan.
Van Laere: “The Worst is
yet to Come is geschreven
nadat
de
plaat
is
opgenomen, en Tuna Fish
is gewoon niet goed
genoeg. Het paste ook niet
echt bij de rest van de
plaat.”

Schamper: In Alibies zing je
“Should she become what
her mother wants her to be”.
Heb je zelf veel tegenwerking
ondervonden
om
muzikant te worden?
Van Laere: “Neen, ikzelf niet,
Schamper: Wat zou je
maar de persoon waarover het
graag doen op de vollied gaat, waar ik vaak mee
gende plaat?
jamde, diens moeder wou wel
Van Laere: “Ik ben niet
dat hij een goede studie aanvatte in plaats van zich te Mannen zoeken evenwicht bij vrouwen, maar d ie vrouwen iemand die zegt: ik ga nu
een discoplaat maken en
storten op de muziek. Het gaat
brengen hen net uit balans
dan weer iets anders. Ik
dus meer over hem. Ik heb het
geluk dat ik dat probleem niet had. Ik hé, als je iets voelt voor een vrouw. (lacht) schrijf gewoon de ene dag zo’n nummer
mocht van mijn ou-ders zo veel muziek Dat zal er wel iets mee te maken hebben en de andere dag weer een ander. Dat wil
ik gewoon blijven doen, nummers schrispelen als ik wou. Ze stimuleerden dat zeker?”
jven en er beter in worden. Maar ik denk
ook.”
Schamper: Ben je snel onder de indruk niet: ik maak nu een keiharde plaat en
dan weer een heel zachte plaat.”
Schamper: Hoe ben je in de muziek van vrouwen?
terecht gekomen?
Van Laere: “Ik denk dat elke man uit zijn
Van Laere: “Ik ben pas na de middelbare lood geslagen wordt door vrouwen. Je
school aan de muziek begonnen. Mijn zoekt een vrouw om evenwicht te vinden,
doel was nooit om een groep te stichten. maar die brengt je uit balans.”

Kamiel

13

Universiteit test HIV-vaccin

O

”We hopen dat we iets goeds doen”

p 7 februari viel er een nogal ongewoon berichtje in onze
mailbox. Het Centrum voor Vaccinologie van het Universitair
Ziekenhuis Gent probeerde namelijk via mail 180 gezonde proefpersonen voor de evaluatie van een experimenteel recombinant
HIV-vaccin te vinden. Enkele dagen later was het bericht al voorpaginanieuws in verschillende kranten. Reden genoeg om een
praatje te gaan slaan met professor en hoofdonderzoeker Geert
Leroux-Roels.
Het bewuste vaccin werd ontwikkeld door
de firma GlaxoSmithKline Biologicals,
en het Centrum voor Vaccinologie heeft
als taak het te evalueren. Over een periode van twee jaar zullen 180 HIVseronegatieve proefpersonen in totaal
vier maal ingeënt worden. Tijdens zeventien consultaties zal er telkens van
iedereen bloed afgenomen worden om de
werking van het vaccin te evalueren. Elke
vrijwilliger wordt tijdens het volledige verloop van de studie medisch gevolgd en
krijgt 1500 euro vergoeding.

bouwstenen vind je dan nog niet eens in
het virus zelf, maar alleen als een cel
erdoor geïnfecteerd wordt. Het zijn twee
regeleiwitten, “Nef” en “Tat”. Die beide
componenten worden dan samengebracht in een ampul dat als vaccin wordt
afgeleverd. Er is helemaal geen
viruskweek in de buurt, dus de angst om
HIV te krijgen die bij sommige mensen
bestaat, is volkomen ongefundeerd.”

Voor wat meer uitleg begeven we ons
naar Blok A van het Universitair Ziekenhuis Gent. Op de eerste verdieping ligt het
bureau van professor Geert LerouxRoels van de vakgroep Klinische Biologie, Microbiologie en Immunologie. Leroux-Roels is voor de studie van het
HIV-virus de hoofdonderzoeker. Net
voor we het interview afnemen, horen
we Frédéric Clement van de vakgroep over de telefoon de bevestiging
krijgen dat er al 180 kandidaten zijn.

”Vervolgens de oplossing. Indien HIV een
banale, eenvoudige ziekte was, zou een
waterige oplossing volstaan, maar
omwille van de ernst van de immuniteit
die men wil opwekken, zijn er adjuvantia
nodig die het immuunsysteem tot een

Wat?

”De angst om HIV te krijgen, is volkomen ongefundeerd.”

SCHAMPER: Had u die massale
belangstelling verwacht?
Leroux-Roels: “We hadden dat in elke
geval gehoopt, en de mediabelangstelling heeft de rekrutering zeker heel
sterk geholpen. Dat het om HIV gaat,
is de oorzaak van de aandacht en alle
heisa. Voor de meer dan vijftig andere
studies die we hebben helpen afwerken, is nooit enige media-interesse
geweest.”
SCHAMPER: Kan u voor de leken
onder ons eens uitleggen wat dat
recombinant HIV-vaccin inhoudt?
Leroux-Roels: “Een vaccin bevat altijd twee delen: de effectieve stof, en
een adjuvans of oplossing. Voor alle
duidelijkheid: bij de effectieve stof gaat
het hier niet om een gedood of een geïnactiveerd virus, maar om slechts twee
componenten van het virus. Het ene
onderdeel is “GP-120”, afkomstig van de
virusmantel. De tweede component is een
fusie-eiwit van twee biotechnologisch aan
elkaar gelaste bouwstenen. Die twee
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gen wordt en de stevigste immuunantwoorden opwekt.”

Wie?

Wie kan er deelnemen? Het onderzoekscentrum zoekt, kort gezegd, gezonde personen tussen 18 en 50 jaar oud. Alle kandidaten worden eerst gescreend op hun
risicogedrag, een eventuele zwangerschap en ziekten als HIV. Elke deelnemer
moet ook bereid zijn om kennis te nemen
van de uitslag van dat HIV-onderzoek.
Redelijk logisch is eveneens dat “intraveneuze druggebruikers” niet in aanmerking komen.
Al wie geïnteresseerd is, krijgt van GlaxoSmithKline een informatiebrochure met
een toestemmingsformulier toegestuurd.
Dat moet de nodige informatie verstrekken over de risico’s die aan de studie
verbonden zijn, en de eventuele deelnemers wijzen op hun rechten en verantwoordelijkheden.
Zo worden er de gekende nevenwerkingen in opgesomd: koorts, rillingen,
huiduitslag, gevoeligheid en pijn, misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn,
duizeligheid en moeheid. De injecties
kunnen ook pijn, roodheid en zwelling
veroorzaken op de injectieplaats. Er
wordt ook gewag gemaakt van
mogelijke, tot nu toe onbekende, nevenverschijnselen. Iedereen heeft echter
steeds het recht om vragen te stellen en
te stoppen met zijn/haar deelname aan
de studie.
Tot slot vroegen we professor LerouxRoels tenslotte of hij goede hoop heeft
dat het vaccin dat het Centrum voor
Vaccinologie evalueert succesvol wordt.

goede reactie moeten aanzwengelen. De
firma wil in feite drie varianten testen, en
daarom worden de 180 vrijwilligers door
het lot dan ook in drie groepen
opgedeeld. De bedoeling is dat we na
deze studie weten of die drie producten
veilig zijn en niet te veel bijwerkingen
geven in een HIV-context. We gaan eveneens kijken welke variant het best verdra-

Leroux-Roels: “Er volgt nog een jarenlange weg alvorens eender welk vaccin
de hele maatschappij kan beschermen
of gebruikt kan worden als een
bijkomend middel in de behandeling
van AIDS. We hopen dat we iets goeds
doen. Zonder die hoop zou ik er ook niet
aan beginnen: als ik a priori dacht dat
het een slag in het water zou worden,
dan zie ik mij daar ook niet en-thousiast
voor zijn.”
Omdat door de screening een aantal kandidaten zal afvallen, zoekt het Centrum
voor Vaccinologie nog steeds vrijwilligers.
Geïnteresseerden
bellen
naar
09/240.20.68 of 09/240.36.54.

Rien Emmery

H

Universiteit Gent
verovert het net

et stond al in De Gentenaar, De Morgen en Metro te vernemen:
de RUG is vast van plan om de 21ste eeuw binnen te halen en
zet daarvoor een e-learningproject op poten. Dit project zal op termijn alle lessen moeten ondersteunen en de studenten actiever
doen participeren in het academische discours. Binnen drie tot
vijf jaar zou 50 percent van alle opleidingsonderdelen met e-learning moeten werken.

Om dit ambitieuze project aan te pakken,
haalde de universiteit het softwarepakket
Claroline in huis, een open-source product. Het is dan ook gratis, in tegenstelling tot wat er in de kranten werd
beweerd. Vanaf oktober 2003 zullen er
een vijftiental pilootprojecten op touw
gezet worden. Er zijn al enkele beperkte
proeven gedaan met e-learning, in de
vakgroep Fysica bijvoorbeeld. Volgens
professor Tine Lenaerts, een van de verantwoordelijken voor het project, en Roan
Embrechts, een medewerker Informatica, treden er weinig of geen problemen op
met de eerste testcases. De resultaten
van de studenten zouden er zelfs merkelijk door verbeteren.

Brossers

Concreet wil Lenaerts via Claroline een
elektronische werkomgeving aanbieden
die de interactiviteit tussen de docent en
de studenten moet vergroten. Alle cursussen zullen digitaal aangeboden worden. Daarnaast zal er nog ruimte zijn binnen Claroline voor een uitgebreid ad valvas en een forum. Hoever dit allemaal uitgewerkt wordt, kunnen de docenten individueel beslissen. Tenslotte biedt het elearning programma ook de mogelijkheid
om op elk moment extra uitleg te vragen
aan een docent over de leerstof, een
opdracht, een voorbereiding. De
mogelijkheid tot feedback, wat bij vele
studenten toch een oud zeer is, zal
dankzij Claroline dus alleszins verbeteren.

De kranten berichtten dat het op termijn
de bedoeling is om door Claroline het
aantal lessen te verminderen en te vervangen door e-learning. Lenaerts ontkent
dit echter ten stelligste. Slecht nieuws dus
voor de brossers onder ons. Alhoewel:
wie zal er nog naar de les gaan als alles
wat je moet weten netjes en overzichtelijk
op het internet geschikt staat.
Lenaerts en Embrechts wijzen er nog op
dat de lessen dankzij de ondersteuning
van Claroline een stuk interessanter
zullen worden. Wanneer alles op het net
beschikbaar is, hoeft de docent immers
de evidente delen niet meer in zijn lessen
op te nemen en kan hij de graad van
slaapverwekkendheid iets beperkter
houden. Eens benieuwd hoeveel studenten nog zullen beslissen dat ze liever in
hun bed blijven liggen.

Over de grenzen heen

Natuurlijk zou het Claroline-programma
een zegen zijn voor de Erasmusstudenten onder ons, zeker voor degenen die
voor enkele maanden naar het buitenland
vertrekken maar wel nog examens in de
thuisbasis moeten afleggen. Zij kunnen
via het internet snel en makkelijk de nodige informatie over hun cursussen
opzoeken.
Een bijkomend voordeel van Claroline is
de mogelijkheid tot ontwikkelingssamenwerking. Toegang tot de cursussen van
gereputeerde universiteiten en hogescholen kan het niveau van onderwijs in
sommige landen gevoelig verbeteren. Een voorwaarde is
natuurlijk wel dat de onderwijsinstellingen in die landen vlot
toegang hebben tot computers
en internet. Er zijn dus enkele
landen die het voorlopig zonder de hulp van de Universiteit
Gent moeten stellen.

Kinderziekten

Plus, als Claroline openstaat
voor een groot publiek, staat
het ook open voor hackers,
idioten,
grapjassen
en
virussen. Lenaerts geeft toe
dat een zekere beveiliging

noodzakelijk is. De syllabi zullen bijvoorbeeld niet voor iedereen toegankelijk zijn.
Daar zullen de ontwikkelingslanden blij
mee zijn. Een kleine tegenspraak in de
doelstellingen toch.

Kotnet

Natuurlijk is het onvermijdelijk dat nog
andere problemen zullen opduiken. Het
project staat in de kinderschoenen. Er
moeten nog heel wat problemen weggewerkt worden. Niet alle studenten hebben
thuis of op kot een pc met internet op hun
bureau staan. Zij moeten dan naar de pclokalen van de universiteit. Jammer
genoeg zijn die lokalen niet dag en nacht
open. Ze sluiten met de kantooruren,
iedereen wordt er naar buiten geborsteld
als er les gegeven wordt en regelmatig
zijn er problemen waardoor het pcnetwerk soms urenlang buiten strijd is.
Bovendien moet je sommige toepassingen van Claroline downloaden naar je pc
om ze te kunnen openen. Dat is niet zonder meer mogelijk op de computers van
de universiteit.
Lenaerts bevestigt dat de toegang tot het
net inderdaad een probleem is. Het project is hierom zelfs met twee jaar vertraagd. Er zijn immers geen ruimte of
financiële middelen voorhanden om het
aantal beschikbare computers van de universiteit op te drijven. Kotnet zou een
alternatief zijn. Op bijna alle homes van
de universiteit wordt dit al aangeboden,
maar de meeste privé-koten hebben geen
internetaansluiting. De unief waagde zich
aan een raming om alle privé-koten van
internet te voorzien, maar kwam tot haar
afgrijzen op een astronomisch bedrag uit,
waardoor het plan onmiddellijk werd afgeblazen. Volgens Lenaerts mogen
dergelijke problemen echter de vooruitgang niet in de weg staan. In de oriëntatiefase van het project zal er dan ook
weinig rekening mee gehouden worden.
Vanaf 2004 zal het probleem weer
besproken worden.
Tenslotte nog iets om te onthouden: niet
alleen wij, studentjes, zullen het nieuwe
programma vervloeken als we er even
niet meer uit wijs geraken, ook de docenten zullen er nog een behoorlijke kluif aan
hebben. Eerst en vooral moeten ze een
cursus volgen om met het nieuwe systeem te leren werken. En dan moeten ze
nog alle idiotie en domme vragen slikken
die ze ongetwijfeld wel eens op hun
forums en in hun post zullen aantreffen.

Ilka De Bisschop
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Semeks in de Pol&Soc

LEZERSB

Als reactie op het artikel “Semestersysteem binnenkort voor iedereen” in Schamper nr. 408 zouden wij, studentenvertegenwoordigers van de Sociale en Politieke Wetenschappen, als volgt willen reageren.
Het kan niet ontkend worden, er is een zekere vorm van miscommunicatie tussen studentenvertegenwoordigers en studenten. We
zijn ons daar terdege van bewust en we trachten dat zo goed mogelijk aan te pakken. Maar laat ons vooral het spel fair spelen. Als
men bepaalde studentenvertegenwoordigers op de korrel neemt, zou het handig zijn ook hen eens te aanhoren eer men iets over
hen schrijft. Dat geeft meteen dat beetje meerwaarde aan het artikel. Het argument dat we niet kunnen optornen tegen het “intellectuele gewicht van de proffen” komt alleszins niet van de studentenvertegenwoordigers van de Politieke & Sociale Wetenschappen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Je moet een zekere vorm van realiteitszin aan boord kunnen leggen, sommige debatten
kan je inderdaad op argumenten winnen, spijtig genoeg zijn er ook debatten waar je echt de duimen moet leggen en waar je met
de beste argumenten niet tegen de beslissing in kan gaan. Men kan er ons inderdaad op wijzen dat de vorm van communicatie
beter kan. We doen ons best, we hebben een website, we schrijven telkens een verslag in het blaadje van de faculteit, we manen
studenten aan ons te mailen maar blijkbaar is dat niet voldoende.
Wat onze legitimiteit als studentenvertegenwoordigers betreft, tja men kan ons moeilijk de schuld geven voor het gebrek aan
engagement onder de studenten. Het is een feit dat er bepaalde studentenvertegenwoordigers niet verkozen zijn, maar indien er
slechts een beperkt aantal mensen zich komt aanmelden na herhaaldelijke oproepen via folders, affiches etc. dan ligt de schuld niet
bij ons. Trouwens het is bewonderenswaardig dat studenten in deze tijden van pragmatisme studentenvertegenwoordiger willen zijn.
In plaats van hun legitimiteit in vraag te stellen zou men beter een oproep lanceren tot actieve participatie.
Stura (Studentenraad Politieke en Sociale Wetenschappen)

Reactie op het vorige edito

Als Coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten acht ik het noodzakelijk om enige kanttekeningen kenbaar te maken over het
Edito in Schamper 410.
“Studentenhuis de Brug werd door de universiteit aangekocht in 1956. De prehistorie van de studentenvoorzieningen kortom. De
universiteit telde toen zo’n 7000 studenten. Een fel contrast met de 25000e ingeschreven student die de RUG onlangs vierde. Tijden veranderen, het beleid blijkbaar niet.” Het beleid verandert eveneens, binnen twee jaar kan de Dienst studentenactiviteiten zijn
intrek nemen in de Stookplaats. De plannen zijn ter inzage op www.student.rug.ac.be, de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers hebben inspraak op de manier waarop dit project zal worden verwezenlijkt, de konventsvoorzitters zullen worden
uitgenodigd op uiteenzettingen van de architect.
Mijn inziens moeten de RUG-studenten hun kritiek niet spuien in de richting van het universitaire beleid maar wel in de richting van
het beleid der SOVO’s, dit zijn VZW’s die instaan voor de sociale voorzieningen aan de hogescholen. Het is een publiek geheim
dat de hogeschoolstudenten praktisch evenveel gebruik maken van de sociale voorzieningen van de RUG als de RUG – studenten.
Per maaltijd die wordt genuttigd in de studentenresto’s betaalt de RUG 5 euro, ook voor hogeschoolstudenten. Geen enkele SOVO
kan een Dienst als de DSA voorleggen, hogeschoolstudenten engageren zich vooral in studentenverenigingen erkend door de
RUG, uiteraard steken de SOVO’s hier geen eurocent in! Waar gaat hun geld dan heen? Naar Parijs bijvoorbeeld, 150000 bef. Om
hun voetbalploeg te laten spelen op verplaatsing. De RUG heeft de laatste decennia zeer veel geïnvesteerd op vlak van sociale
voorzieningen, meer dan welke andere onderwijsinstelling ook dus laten we dankbaar zijn en de vinger wijzen in de richting van
degenen die sociale voorzieningen wat te lichtzinnig opnemen.
Die regionalisering waarvan sprake was in het edito houdt in dat er een “stichting” zou worden opgericht die de sociale voorzieningen voor de studenten uit de provincie zou organiseren. In se is dat geen slecht idee maar financieel is dit mijn inziens onhaalbaar
gezien het bedrag dat de RUG investeert in sociale voorzieningen een veelvoud is van het bedrag dat per student wordt voorzien
vanuit de overheid; tevens is het zo dat de RUG een groot aantal gebouwen bezit die gebruikt worden voor sociale voorzieningen,
de RUG zou bijvoorbeeld het studentenhuis (de stookplaats) kunnen aanwenden voor andere doeleinden etc. Feit is dat zo’n
Stichting zowel financieel als op vlak van infrastructuur volledig van nul zou moeten beginnen. Vandaar dat het onzinnig is om
sociale voorzieningen weg te trekken van een instelling die WEL over het geld, de wil en de infrastructuur beschikt. Persoonlijk pleit
ik voor een associatie met de hogescholen op vlak van sociale voorzieningen, op die manier zal er meer geld beschikbaar zijn voor
de sociale voorzieningen. De DSA die nu (in theorie) instaat voor 25000 studenten maar in praktijk de gelden en infrastructuur eveneens laat gebruiken door hogeschoolstudenten zal op die manier vanuit een financieel gunstigere basis een betere dienstverlening naar alle studenten toe kunnen bieden. De voordelen van een associatie mbt. sociale voorzieningen tegenover een regionalisering zijn simpel:
1/ de gelden en de infrastructuur blijven behouden.
2/ zowel hogescholen als RUG dragen een evenredig steentje bij.
Slotsom: De RUG investeert serieus in sociale voorzieningen; een bezetting van het rectoraat zou dus misplaatst zijn. De hogescholen zouden mee moeten investeren in de sociale voorzieningen die de RUG biedt, zodat er een evenwichtig beleid is. Dat ‘evenwichtiger’ beleid is efficiënter te bereiken via een Associatie dan via een regionalisering gezien dit laatste financieel onhaalbaar is.
Axel Ronse, Studentenbeheerder
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BRIEVEN
Beste Schampergoden

J’accuse I

Eerst en vooral: ik ben een grote fan. Net daarom werd ik zo furieus toen in nummer 410 de column van Evelien Baeten las. Een
slimme poging om de populariteit van Schamper aan te zwengelen kan je het bezwaarlijk noemen. Of was het hem om de controverse te doen? In dat geval: mission accomplished!
Wat mogen wij randdebielen ons toch gelukkig prijzen dat we onze banale leventjes mogen doorbrengen naast genieën zoals jij!
De moeite die het je moet kosten om je gezellige studentenkamer in de Ivoren Toren te verlaten en je onder het plebs te mengen!
De liefkozende woordjes als “klote-unief” en “randdebielen” die je in al je genadigheid als een verhullende lijkzak over de rottende
realiteit legt! We kunnen er enkel met ontzag naar staren.
Helaas, Evelien, we kunnen niet allemaal in het goddelijke licht baden zoals jij dat doet. Sommigen onder ons komen er nu eenmaal enkel via hard zwoegen, en snappen pas na het volgen van vakken als “inleiding tot de voornaamste moderne literaturen” de
fijnzinnige referentie naar Zola die in de titel van je column vervat zit. Je maakt het voor je nederige lezers zelfs nog extra
ingewikkeld door er een tijdgenoot van de Franse realist bij te halen, meer nog, je meent zelfs dat de arme Charles Darwin zijn
eeuwige rust zou onderbreken om samen met jou zijn ongenoegen te uiten. Nochtans lijkt het me waarschijnlijker dat hij je veeleer
een draai rond de oren zou verkopen. In ‘On the Origin of Species’ stelt de brave man immers net dat het degene die zich het best
aan een bepaald milieu weet aan te passen (de grootste conformist dus) is die zal overleven en succes kennen. Misschien is het
verstandiger om met je ideeën over het teveel aan studenten aan de kist van Malthus te gaan rammelen, nu we ons toch in die buurt
bevinden.
Aardig trouwens dat je de minderen onder ons tegemoet komt door twee kanjers van dt-fouten binnen te smokkelen. Het koren reikt
het kaf de hand. Eveneens is het lief van je dat je rekening houdt met het gevoelige zieltje van de linkse student. Kwestie van niemand tegen de schenen te stampen waarschijnlijk. Misschien vertoont het universitaire systeem inderdaad een hoop mankementen.
Er is echter niemand die je verplicht te blijven. Er zijn vast wel plaatsen op deze aardkloot waar ze jouw superieure intellect beter
kunnen gebruiken dan hier. Ga, ga en breng licht!
Dries Vrijders, 1e kan. Germaanse talen
Hallo beste redactie,

J’accuse II

Graag wou ik even reageren op de column van Evelien Baeten met de titel “J’accuse” in Schamper van 03-02.
Uit de column viel eigenlijk niet af te leiden welke richting zij studeert en in welk jaar ze reeds zit. Ik kan je wel vertellen, Evelien,
het zal beteren. Ik betrapte mezelf op net hetzelfde gevoel toen ik, in een vorig decennium weliswaar, in 1e kan zat. Natuurlijk zijn
niet alle 25 000 studenten aan de UG intellectuelen. Maar wie heeft er ooit gezegd dat je intelligent moet zijn om af te studeren aan
de unief ? Prof. Devreker, nu decaan van de L&W, heeft ooit eens gezegd: “Wij kunnen u aan deze universiteit enkel kennis
meegeven, wijsheid kan je enkel verwerven door het leven zelf”. Zelf haal je het voorbeeld aan van de eerste kandidatuur, waar je
onderscheiding kan halen door feiten uit het hoofd te blokken zonder meer. Feiten onthouden is niet denken.
Laat je niet in de luren leggen door mensen die op café opscheppen met data, namen en allerlei feitjes. Er zijn een aantal vakken
in eerste kan waarbij je echt moet van buiten blokken, dat is zonder meer moordend voor de creatieve geest. Aan de andere kant
heb je ook Prof. Milis bijvoorbeeld, waarbij het examen in eerste kan bestaat (in mijn tijd toch) uit het schrijven van een essay, waarbij inzicht, historische kritiek en een kritische houding wel geapprecieerd worden. Kijk, in eerste kan moet je natuurlijk blokken, maar
je kan nog zoveel meer. Het feit dat je je creativiteit bij Schamper kwijt kan, is al een goede zaak.
Nu erger je je misschien aan die blokbeestjes, maar binnen een jaar of twee zullen ze niet meer naast je zitten. Ikzelf heb Archeologie gestudeerd en wij werden reeds vanaf de eerste kan, maar zeker in de licenties, gestimuleerd om zelf veel op te zoeken, creatief en kritisch te zijn, de laatste nieuwe theorieën te toetsen, de visie van de prof in vraag te stellen… Het examen was een
onspannen babbel tussen twee gelijken. Misschien zijn er mensen die het oneens zijn met mij, maar zo heb ik het toch ervaren.
De schok was dan ook groot toen ik in Antwerpen ging studeren. Daar heerste een soort middelbare school-mentaliteit, waar ons
handje werd vastgehouden. Gelukkig had ik het geluk een promotor te vinden die mij lekker mijn gang liet gaan en geen genoegen
nam met een thesis die de traditionele literatuur herkauwde. In jouw geval moet je je niet schamen voor het feit dat jij wel intelligent
bent, maar ga dan niet zitten zeuren en klagen, doe er iets mee! Zie de lessen en de cursussen die je krijgt als een appetiser, waardoor je hongerig bent naar meer. Alvast veel succes!
Elisabeth De Nijs, AILO-student UG

Lezersbrieven zijn steeds welkom. Of ze gepubliceerd worden, is iets anders. Naamloos of politieke propaganda is
namelijk de kortste weg naar de prullenmand. Gelieve ook uw Middelnederlands achterwege te laten. Wegens technische
redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief
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Ninoofse stadsdichter
voor Gent

Poëtische scène scheert ongeziene toppen

O

p 24 januari 2003 stelde de Schepen van Cultuur de nieuwe
Gentse stadsdichter voor dit jaar voor. Roel Richelieu Van
Londersele moet de stad dit jaar ten gepasten tijde verblijden met
dichtwerk dat de schoonheid van Gent bezingt. Schamper, altijd
geïnteresseerd wanneer het over de schoone woordkunst gaat,
zocht even uit who the fuck Roel Van Londersele nu in feite is.

Stadsdichter worden, lijkt niet bepaald de
droom van elke woordkunstenaar. De
stadsdichter dient immers Titiaansgewijs
binnen een strak keurslijfje ongegeneerd
rond de hielen van de stad te kronkelen,
en beperkingen komen het werk van een
poëet nooit echt ten goede. Toch geeft
Van Londersele niet echt de indruk
iemand te zijn die zich snel voor deze of
gene kar laat spannen. De nu 50-jarige
was onder andere bezieler van het bekende literaire tijdschrift Koebel en auteur
van een aanzienlijk aantal poëziebundels
en romans, terwijl hij ook nog eens de
kost verdient als leraar, iets wat hij zelf
ziet als een consolidatie van zijn poëtische vrijheid. Tijd voor een gesprek over
de drijfveren van deze relatief onbekende
dichter.
SCHAMPER: Waarom word je eigenlijk
stadsdichter? Uit loyaliteit tegenover
de stad of uit nieuwsgierigheid?
Van Londersele: “Geen van beide eigenlijk. Men heeft mij eerst gecontacteerd
met de vraag of ik zoiets zou aannemen
indien men het mij aanbood, en ik
bedacht dat poëzie zich momenteel een
beetje in het verdomhoekje bevindt. Dertig jaar geleden was poëzie nog belangrijk in de media, maar dat is niet meer zo.
Ik zie de functie van stadsdichter dan ook
als een manier om de aandacht voor
poëzie opnieuw aan te wakkeren. Het is
ook een goede stap vooruit om de

mensen met poëzie in contact te brengen. Er zijn veel meer mensen met
poëtisch vermogen dan men zou denken.
Mensen die vatbaar zijn voor de
schoonheid in kunst en de natuur, zijn ook
vatbaar voor de poëzie, als je ze er mee
in contact brengt.”
SCHAMPER: Wat betekent de functie
van stadsdichter nu concreet?
VL: “Ik ben stadsdichter voor het hele
jaar, volgend jaar tracht men dan een
toondichter aan te stellen als stadsdichter. Concrete besprekingen met het
stadsbestuur volgen nog, maar ik zou dan
bijvoorbeeld bij een aantal gelegenheden
voordrachten houden, bijvoorbeeld bij de
verhuis van het poëziecentrum. Maar ook
op 11 juli, aangezien dat tegenwoordig
ook Dag van de Vlaamse Poëzie is.
Bovendien zal mijn poëzie in het stadsbeeld verschijnen. Daar heb ik geen problemen mee, zolang het maar toepasselijk blijft. Ik zal ook een aantal gedichten over Gent schrijven, aangezien ik
redelijk wat affiniteit heb met de stad.
Hoewel ik uit Ninove afkomstig ben
(lacht).”
SCHAMPER: Hoe moeilijk is het poëzie
in opdracht te maken?
VL: “Het is inderdaad moeilijk, maar in
feite zijn 90 procent van alle gedichten
gelegenheidsgedichten. Ikzelf schrijf vaak
zulke gedichten, maar ik moet wel een

beetje tijd krijgen natuurlijk. Ik kan uiteraard geen gedichten schrijven op commando. Ik heb ook al geschreven over de
Noord-Zuid kwestie, voor autisten en over
de rakettenkwestie. In feite is dichten over
Gent makkelijker dan dichten uit engagement. Er bestaat wel een zekere huivering, want je maakt een gedicht. De kunst
is in feite iets te brengen dat zeer persoonlijk is, waarna je het door het metiér
opentrekt zodat ook anderen zich erin
kunnen herkennen. Daarom is het belangrijk dat je afstand kan doen van een
gedicht. Wanneer je het koel bekijkt, kan
je er nog aan schaven, zodat alleen het
goede overblijft.”
SCHAMPER: Wordt het niet moeilijk
ongenuanceerd positief te schrijven
over Gent?
VL: “Ten eerste: ik ben lid van de Honest
Arts Movement, dus ik laat mij voor geen
enkele kar spannen. Bovendien ergert mij
slechts weinig aan Gent. Het enige wat
mij soms stoort, is de constante geluidsvervuiling, waardoor ik mij gedwongen zie
telkens een verre autorit te maken wanneer ik wil gaan wandelen. Zelfs in het
mooie Bourgoyen heb ik last van de geluidsvervuiling, maar ik weet nog niet of ik
dat in een gedicht zal vertalen. De stad
zijn ook de mensen die erin wonen. Ook
daar ben ik zeer over te spreken: Gent is
geen postkaartje, Gent leeft spontaan. De
historische gebouwen van de stad voelen
bijvoorbeeld niet steriel aan. Het komt ook
een beetje door de taal. Het Gents is een
zeer open taal, die sterk uitnodigt tot discussie, in tegenstelling tot het Antwerps.
Ik heb niets tegen het Antwerps, maar
weet uit ervaring dat Antwerpenaars zich
moeilijker in een gesprek integreren, net
door dat taaltje.”

SCHAMPER: Hoe vaak komt je opleiding als Germanist je nog van pas als
dichter?
VL: “Niet echt vaak. Ik ging vroeger ook
slechts zelden naar de les, aangezien ik
mijn tijd gebruikte om te lezen en te schrijven. De beste herinneringen hou ik over
aan assistente (nu prof., red.) Musschoot. Met haar konden we bijvoorbeeld
urenlang discussiëren over de 50’ers, wat
haar tot een oase in een versteend landschap maakte. De andere proffen waren
totaal archaïsch, die waren constant
bezig over titels en niet over boeken.”
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Kamiel

Rector werft exorcist aan

Aangezien de woordvoerder van de RUG
geen commentaar wenste te leveren, en
onze contacten in het rectoraat zich niet
verder uitstrekken dan het kuispersoneel,
gingen we zaterdag een praatje slaan met
Mariëtte, onze favoriete poetsvrouw aan
de RUG.

Mariëtte: “Ik werk soms in het rectoraat,
ja. Maar van die duiveluitdrijver heb ik nog
niets gezien of gehoord. Al is het wreed
goed mogelijk dat het waar is.”

hoord had. Ik ken Rudy, het hoofd van de
dienst Bewaking, nogal goed, en hij zei
dat het zelfs een uitzonderlijk rustige
nacht was geweest. Over die Baeten
wordt ondertussen door de collega’s
verteld dat ze een soort gevaarlijke wicca
of bosheks is, die deelneemt aan satanische rituelen waar paddenbloed en
dergelijke mee gemoeid zijn.”
SCHAMPER: Paddenbloed, dat verklaart meteen al die rode verf.

SCHAMPER: Hoezo?
Mariëtte: “Niemand gelooft mij, maar er
gebeuren sinds kort vreemde dingen in
het rectoraat. En dan vooral rond het
kantoor van de rector. Maar ik weet
eigenlijk niet of ik er met jullie over mag
praten. Het schoonmaakbedrijf waar ik
voor werk, ontslaat
iedereen die
mogelijk compromitterende zaken over
de klanten naar buiten brengt.”

SCHAMPER: Een meisje? In het rectoraat dan nog?
Mariëtte: “Ja, en niet zomaar een meisje.
Ze lag op het bureau van De Leenheer,
volledig naakt, kennelijk bewusteloos en
ingesmeerd met een soort rode verf. Ze
hebben haar meteen naar het ziekenhuis
gevoerd, en daar bleek dat het om een
studente ging. Evelien Baeten, geloof ik,
of hoe heette ze ook alweer? “
”Het vreemde is dat er zeven dagen op
zeven een permanente bewakingsdienst
is in het rectoraat, en niemand iets ge-

Mariëtte overhandigde ons ook de foto,
die we hier afdrukken. We bedankten
haar voor haar verhaal en gingen op zoek
naar Evelien Baeten, die nog steeds in
het UZ bleek te liggen, herstellende van
haar escapade.
Baeten: “Ik hou me inderdaad bezig met
de zwarte kunsten, ja. Maar wat er die
nacht gebeurd is, weet ik niet. Ik zat
gewoon thuis te mediteren, flesje paddenbloed bij de hand. Het volgende moment
word ik hier in het ziekenhuis wakker. De
rector zou de krachten van de Prins der
Duisternis beter niet onderschatten, want
iets in het rectoraat moet Satans toorn
gewekt hebben. Het aanwerven van die
Theodore Armagneau is in elk geval een
goed idee. Ik heb hem ooit eens ontmoet op een zwarte mis, en als je wil
kan ik je zijn GSM-nummer geven.”
Op de weg terug naar het redactielokaal zagen we echter een baardige
man in een rood-zwart gewaad door de
Sint-Pietersnieuwstraat schrijden.
SCHAMPER: Excuseer, bent u soms
eerwaarde Armagneau, de duiveluitdrijver van het rectoraat?
Armagneau: “Ik mag niets zeggen.
Waarschijnlijk zouden ze dat slechte
reclame vinden. Als het al zo is, natuurlijk (zenuwachtige lach).”

Mariëtte: “Godverdomme ja, nu je het
zegt! Maar dat meisje was nog niks in
vergelijking met wat ik de dag daarna
aantrof. Ik was de hele donderdag bezig
geweest met het kuisen van de mesthoop
in het kantoor van de rector, maar de vrijdagochtend was het weer prijs.”
”Geen naakt meisje die keer, en gelukkig
maar. Wel wéér een volledige wanorde,
en een soort muurschildering die aan de
westelijke wand van het bureau plakte. De
afbeelding was gemaakt van een soort
taai slijm dat het behangpapier had
aangevreten. Het leek wel alsof iemand er
een afdruk van zijn gezicht had achtergelaten. Ik heb het ding ondertussen van de
muur geschraapt, maar ik had er eerst
wel een polaroïd van genomen. Ik ben
trouwens gisteren overgeplaatst. Niet dat

SCHAMPER: Maar waarom draagt u
dan die pij, die bijbel en die exorcisme-kit achter uw rug?
Armagneau: “Luistert u even, ik moet nu
écht weg.”
Waarop de man op een holletje richting
rectoraat liep. Maar toen we snel even
belden naar het nummer dat Evelien
Baeten ons gaf, zagen we Armagneau
net voor hij binnenstapte naar zijn GSM
grijpen. Dus toch?
Mariëtte is een schuilnaam. Wie meer
informatie heeft over Theodore Armagneau of de vreemde gebeurtenissen in
het rectoraat, kan altijd mailen naar duiveluitdrijving@schamper.rug.ac.be.

Rien Emmery
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R E P O R T E R

SCHAMPER: Mogelijk compromitterende zaken, zeg je?
Mariëtte: “Zo kan je het wel noemen, ja.
Neem nu vorige donderdagochtend: ik
wandel met mijn karretje het bureau van
de rector binnen - André is een propere
mens, ik heb daar nooit veel werk. Maar
die ochtend... Alles, maar dan ook
werkelijk alles lag overhoop. Papieren op
de grond, laden opengetrokken, dossiers
verscheurd: ik dacht eerst dat er inbrekers aan het werk waren geweest. En
toen zag ik dat meisje.”

ik het erg vind: in dat rectoraat zet ik geen
voet meer binnen.”

L I E G E N D E

p 12 februari liep bij de Brusselse politie een telefoontje
binnen waarin een grafstem dreigde met een aanslag op de
RUG. Die aanslag kan echter helemaal anders uitvallen dan men
zou verwachten. Volgens een anonieme mail die we op 14 februari kregen, heeft de rector namelijk al enkele dagen een duiveluitdrijver op de payroll staan. Het zou gaan om Theodore Armagneau, een ex-priester met een behoorlijk kwalijke reputatie.

D E

O

Dreiging met aanslag op
RUG duivelswerk?

D

Curry met brol

Heil voor elitaire klootzakken!

K

it is een recept voor alle kerels die zich wel willen voordoen
als elitaire hufter maar in de keuken niet verder geraken dan
in de microgolf opgewarmde spaghettisaus die de mama in het
weekend al klaargemaakt heeft. Het recept heet Curry met brol.

niet te veel in. De currypasta koop je net
als de curryblaadjes in een Aziatische
winkel en is zéér straf door de pepers die
erin verwerkt zijn. Verdeel de currypasta
over de gefruite brol die al in wok lag. Doe
er nu scampi of stukjes kippenfilet of weet
ik veel wat bij en roer tot ze bedekt zijn
met het kruidenmengsel.

Genoeg gezeikt. Over naar het echte
werk. Kap een ui met een weinig vocale
overdruiving in snippers en fruit hem in
olijfolie, het liefst in een wok, samen met
een in de vijzel gestampte pasta van één
knoflookteentje, een stukje gemberwortel
en enige curryblaadjes. De curryblaadjes
vind je in een Aziatische winkel. Een Aziatische winkel vind je in de Holstraat en
de Belfortstraat. Waarschijnlijk zijn er in
de buurt van de Sleepstraat ook enkele.

Terwijl de stukjes vlees of vis bakken,
stamp je in de vijzel komijnzaad, korianderzaad en venkelzaad fijn. Echt poeder
zal het niet zijn maar het zal er als je geen
al te zwakke slapjanus bent wel donders
goed op lijken. Giet het poeder in de wok
en meng het onder de andere ingrediënten.

O

Dit recept is niet hét recept voor currysaus. Er zijn immers even veel recepten
voor curry als er mensen zijn die ooit al
eens currysaus gemaakt hebben.
Daarom dat het ook Curry met brol
genoemd wordt: er zijn enkele essentiële
ingrediënten maar de rest vul je naar
eigen believen in.

K
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Voeg nu enkele brokken currypasta toe –
naar believen rode of groene. Doe er wel
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Neem nu een blik – het mag tamelijk groot
zijn – kokosmelk en vergeet het niet te
schudden voor je het opent. Kip de kokosmelk in de wok en roer. In het begin zal de
saus heel dunnetjes lijken maar na een

Currysaus is heel lekker met in de wok
gebakken rijst. Dat is heel simpel en kun
je vlak voor je saus maken. Verwarm wat
olijfolie in de wok op een hoog vuur en
giet er dan de Mediterrane bakrijst bij.
Niet te veel, want de rijst zwelt enorm.
Roer de rijst tot ze er wat glazig uit begint
te zien. Kip er nu stukjes paprika en wortel bij. Daarna doe je er water bij tot het
goedje volledig onder staat. Laat tien
minuten koken. Als de rijst drooggekookt
is, meng je er met veel dramatisch geroer
Ketjap (sojasaus) en Sambal Oelek (niet
te veel!) door. Allerlei andere kruiden zijn
facultatief. Geniet ervan.

Van der Mensbrug-

Ode aan de vriendschap
Cointreau

Muziek en dans met sterke emoties

U

lles wat maar niet past in het reguliere kunstencircuit werd
door Het muziek Lod in een boeiende avond gegoten. Spilfiguur in het geheel is huiscomponist Dick van der Harst. De ruggengraat is de dans- en zangvoorstelling Chers Amis. Wij gingen
proeven.

L

Dat proeven mag u best letterlijk nemen
want naast een fotogalerij, een video en
de dansvoorstelling zelf kan je de avond
ook afsluiten met Siciliaanse pasta. Die
werd speciaal uitgekozen door de choreografe Paola Bartoletti. “Als ingeweken
Italiaanse in België weet Paola Bartoletti
als geen ander wat het is om door tijd en
ruimte van je vrienden gescheiden te
zijn”, weet woordvoerster Anne De Smet.
“Het verlangen om dingen neer te schrijven die haar raken, is de belangrijkste
drijfveer geweest bij het maken van
Chers Amis.”

T
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”Als ik iets zie of iets voel dat mij raakt,
dan is mijn eerste bekommernis altijd:
aan wie kan ik dat vertellen, met wie kan
ik dat delen?” vertelt Bartoletti. Aan de
basis van het stuk liggen dan ook haar
brieven naar vrienden in Italië en elders.
Dick van der Harst zette de schrijfsels
deels om in muziek. “Daarbij hield ik de

R
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kwartiertje sudderen op een niet te hoog
vuur, wordt de saus veel dikker. Je zult
zien dat de kokosmelk naar gelang de
currypasta die je kocht groen- of
roodachtig kleurt. Als je saus je niet rood
genoeg lijkt, voeg dan gerust wat
paprikapoeder toe. Als de saus je dik
genoeg lijkt, is het gerecht klaar.

stemmen van beide zangeressen, Els en
Katelijne Van Laethem, in mijn achterhoofd”, zegt van der Harst. “Ik ken hen
allebei al heel lang en probeer muziek te
schrijven die goed bij hen past. Eigenlijk
volg ik gewoon mijn intuïtie.”
Ook aan de danseressen, Nicoletta Branchini en Nathalie Elghoul, wordt gedacht.
“Eigenlijk bouwen we sinds november het
stuk samen op”, legt Nathalie Elghoul uit.
“De choreografe geeft ons een stukje
brief, een schilderij of iets dergelijks en
wij improviseren. Uit de puzzel aan elementen die daaruit ontspruiten, stelt ze
dan het eindresultaat samen.”
”Anderzijds kan het ook zijn dat ik een
sterk idee heb”, vult Paola Partoletti aan.
“Dan doe ik er alles aan zodat de
danse$ressen perfect dit idee uitbeelden.
Beide werkwijzen zijn intens en diep
emotioneel. Dat zorgt voor een bijzonder

leuke atmosfeer.”

Het resultaat van die leuke sfeer mag er
best wezen. De bij wijlen adembenemende a capella gezangen en verfrissende hedendaagse dans zorgen voor
een gezonde portie kippenvel. De afwisseling van zang, dans en musiceren zorgt
voor een strak ritme en een rijk boeket
aan emoties.
De liedjesteksten zijn in het Italiaans
maar vertalingen worden op een muur
geprojecteerd. Het geheel speelt zich af
op een reusachtig schilderij dat lijkt op
een landkaart en de afstand tussen vrienden symboliseert. Spelend met de grenzen van kunst en cultuur boeit de
voorstelling vanaf de eerste seconde en
ze laat je niet meer los. “Het is altijd leuk
een jong publiek te trekken”, besluit Bartoletti en haar dat plezier gunnen, is de
moeite meer dan waard.
Chers Amis, nog tot 1 maart in de Bijloke.
Meer info: 09/266.11.33 of op www.hetmuzieklod.org.

Frederik De Swaef

Maar de populaire Hollywoodwereld is nu
net waar het Viewpoint niet om te doen is.
Viewpoint geeft aan Belgische en buitenlandse films een podium, een podium dat
ze absoluut verdienen. Dat de wereldbol
voor de organisatoren niet groot genoeg
is, mag blijken uit de landen van waaruit
de documentaires de organisatoren
toegestuurd kregen: België, Frankrijk,

In Stevie, waarmee Steve James zopas
nog het Internationaal Documentaire
Filmfestival van Amsterdam (IDFA) won,

M
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Het Belgische aandeel in Viewpoint is
aanzienlijk. Hierbij is het vooral uitkijken
naar Ik lief. Regisseuse Lies Van Assche
geeft daarin een vertederend (zelf)portret
van de 32-jarig Catherine. Catherine
spreekt in een ongecompliceerd en enig
taaltje en met een kinderlijk enthousiasme over de wereld die haar omringt.
Het leven zoals het is voor iemand die lijdt
aan het syndroom van Down: “mijn
gevoelens, het is allemaal niet zo makkelijk”.

Twee jaar geleden kregen we nog de
schitterende film te zien rond het leven
van de veel te vroeg gestorven gitarist
Nick Drake. Maar ook dit jaar zijn er weer
een aantal muziekdocumentaires. Er is de
documentaire rond het leven over de al
even vroege en mysterieuze dood van
hiphopzwaargewichten Tupac Shakur en
Notorious B.I.G., er is het portret rond
een Frans-Malinese zwarte zanger van
etnische muziek (Je chanterai pour toi),
een documentaire rond het leven van
componist Kurt Weill en uit Nederland is
er de Ramses Shaffy-hommage (Ramses). Viewpoint laat zoals u ziet niemand
in de kou staan.
Voor meer info: 09/225 08 45 en
www.viewpoint-docfest.be - www.studioskoop.be - van woensdag 19 tot 26
februari in Studio Skoop en Film-Plateau

JVdb

Dial H for ...

”Ik kreeg eerder een kick van de research
dan van het onderwerp. Daarom besloot
ik het documentaire verhaal door een creatieve filter te jagen.” En die creativiteit is
in Dial H for ... niet ver te zoeken. Cactus
of Jezus, Osama of Saddam, vuilbakken
of vuilbekken, godsdienst of oorlog... er
wordt over alles en niets gesproken, als
het maar de aandacht van het publiek kan

De belangrijkste verbanden die tussen
het stuk en het wedervaren van Hammel
bestaan, zijn mysterie en oorlog. Het ministerie van Wederopbouw, dat echt
bestaan heeft ten tijde van Hammel en
het existentiële speelterrein voor dit stuk,
krijgt in dit geactualiseerde oorlogsverhaal een surrealistisch, hedendaags
karakter. “Wij gaan geen mysterie
oplossen,” zegt acteur Joost Vandecasteele. “Het verhaal rond Leopold Hammel
is misschien wel interessant, maar is niet
meer toepasselijk voor wat vandaag in de
wereld gebeurt. De oorlog van vandaag is
belangrijker.”
Humor en actualiteitsgebondenheid zijn
dingen die Vandecasteele in theater hoog
in het vaandel draagt. “Toen we een week
voor de eerste opvoering hoorden dat de
sluipschutter van Washington was
opgepakt, hebben we er nog over getwi-

E

Maar Dial H for ... is geen zeurderig
toneel dat probeert je een en ander in de
maag te splitsen. Integendeel, de drie
jonge acteurs hebben goed begrepen dat
je met belerende taal niet ver komt. Zonder één keer het vingertje op te heffen
tegen de vermeende boosdoeners, laat
het drietal het publiek toch weten dat het
hen menens is. En om iemand te laten
weten dat het menens is, heb je humor
nodig: “Humor maakt de mensen ontvankelijk voor alles. Het is voor mij de
enige manier waarop ik vanop het podium
het publiek mijn boodschap kan overbrengen.” Het stuk houdt volkomen het midden
tussen ernst en onzin. Dial H for ... is een
onderhoudend en vooral een uitermate
geestig stuk.

T

vasthouden.
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Hetgeen je als publiek te zien krijgt, verschilt in alle mogelijke opzichten van wat
met het stuk oorspronkelijk was bedoeld.
In het kader van Memorie 60 jaar Deportatie vatten theatercollectief Abattoir
Fermé en KcNona (Mechelen) het idee
op om iets te doen rond de duistere
geschiedenis
van
de
Mechelse
verzetsheld Leopold Hammel. Al snel
wist acteur, auteur en regisseur Nick
Kaldunski, die onder andere brieven en
forensische onderzoeken inkeek, dat er
van het aanvankelijke idee afgestapt zou
worden.

jfeld om hem al dan niet de revue te laten
passeren. Door de actuele gebondenheid
zijn we verplicht het stuk voortdurend te
herschrijven, dit is een consequentie die
je erbij moet pakken.”

E

at een stuk had moeten worden over de duistere geschiedenis van een Mechelse verzetsheld werd een ernstige maar
tegelijk zeer vermakelijke kijk op de kwalen van de 21ste eeuw. De
drie acteurs komen hun verhaal één keer vertellen in Gent.

H
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Japan, Marokko, Noorwegen, Amerika,
Rusland, Engeland of Mali, alleen al om
de veelgelaagdheid is het de moeite de
Studio Skoop en het Film-Plateau deze
week eens een bezoekje te brengen. De
documentaire is als filmgenre trouwens
aan een bescheiden opmars bezig, waarvan het internationaal succesnummer
Bowling for Columbine ongetwijfeld het
bekendste voorbeeld is.

F

De openingsfilm The Kid Stays in the Picture kan je zonder aarzeling een klepper
van formaat noemen. De prent rond het
leven van de legendarische en flamboyante cultregisseur Robert Evans moest
al lang eens verfilmd worden. Voor de
eerste keer kunnen we in België meekijken achter de schermen bij de man
zonder wie Polanski en Coppola destijds
nooit Chinatown of The Godfather hadden kunnen inblikken. Regisseurs Brett
Morgen en Nanette Bernstein baseerden zich op de in 1994 verschenen autobiografie en staken de film vol met
setanekdotes. Ongetwijfeld een plezier
voor iedereen die van film of glitter en
glamour houdt.

gaat de regisseur de jongeman terug
opzoeken die hij destijds adopteerde. Nu
woont Stevie, die een uiterst problematische jeugd achter de rug heeft, samen
met zijn stief-grootmoeder in een caravan. Een egodocument dat ongetwijfeld
het zien waard is.

R

et internationaal documentair filmfestival Viewpoint is aan zijn
9de editie toe. Het hele programma is indrukwekkender dan
het er op het eerste zicht uitziet. Er is voor ieder wat wils.

Dial H for M... speelt op 28 februari in het
Nieuwpoorttheater. Voor info tel: 09 223
00 00.

JVdb
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Viewpoint Festival
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The Ring

FFILMM

E

en film die wordt aangekondigd thuis te horen in het rijtje van
The Exorcist en kompanen kom je niet elke dag tegen. Omdat
wij niet echt in aankondigingen geloven, volgt hier de afkondiging.

Voor alle duidelijkheid: The Ring heeft op
geen enkel vlak iets te maken met de
Tolkien-trilogie. The Ring is een remake
van een Japanse film en werd geregisseerd door Gore Verbinski. De bekendste actrice is ongetwijfeld Naomi Watts,
uit de film Mulholland Drive.
De film is gebaseerd op een urban legend
waarin een dodelijke videotape de hoofdrol speelt. Wie de film bekijkt, krijgt na
enkele dagen een telefoontje met het
aantal dagen dat hij nog te leven heeft en
na dat aantal dagen sterft hijeen vreselijke dood. Een jonge vrouw komt op
het spoor van deze videotape als ook
haar nichtje erdoor overlijdt. Samen met
haar ex-man besluit ze zich niet zomaar
bij haar dood neer te leggen en trekt ze
op onderzoek uit. Als blijkt dat ook hun
zoontje de film onder ogen heeft gekregen, verdubbelt de spanning in de film.

Autofocus
E

Toch resten er hen slechts zeven dagen:
de zeven dagen dat een kind alleen kan
overleven in een waterput.
De kijker wordt in deze scènes
meegenomen naar een paardenranch en
komt tenslotte uit bij een mysterieuze
waterput. Hoewel Verbinski in dit deel van
de film kan uitpakken met een aantal
knappe effecten en je geregeld lekker kan
griezelen, heb je toch het gevoel dat het
verhaal op losse schroeven staat. Insinueren in een griezelfilm is noodzakelijk,
maar het aantal de insinuaties in The
Ring loopt zo uit de hand dat je door de
bomen het bos niet meer ziet. Ook
spekschieten hebben ze blijkbaar in de
Amerikaanse films nog niet afgeleerd.
Een vrouw die doodsbang in een put valt?
Krijsen en doodstijf blijven stilstaan? Nee
hoor, ze gaat dapper en moedig op
onderzoek uit om knuffelend met een

en dag zonder seks is een verloren dag. Autofocus vertelt het
verhaal van Bob Crane, de aan seks verslaafde acteur die in
de jaren ‘60 furore maakt als acteur en uiteindelijk zijn eigen
doodsvonnis tekende.
Autofocus heeft thematisch veel weg van
de antiheldenverhalen waarmee Paul
Schrader destijds wereldbekendheid verwierf als scenarist (Taxi Driver en Raging
Bull). Debuterend scenarist Gerbosi,
schreef een verhaal over schuld, boete,
morele ontworteling, godsdienst en
egoïsme.

Bob Crane wordt in de jaren ‘60 bekend
door zijn rolletje in een televisiekomedie
die zich afspeelt tijdens WOII. Zijn
zelfliefde leidt hem echter tot bij de al
even narcistische Carpenter, die hem de
weg toont naar seksfeestjes en hem de
mogelijkheden van de homevideo leert
kennen. Crane verliest zichzelf in een
wereld waarin seks niets meer te maken
heeft met communicatie en liefde maar
met gezag en eigendom. Een wereld vol
sex, lies and videotape.
De video maakte in de jaren ‘60 de weg
vrij voor de porno-industrie, waardoor
Crane eindelijk zijn ‘mannenblaadjes’ aan
de kant kon leggen. De camera’s en de
andere snufjes waarmee Carpenter
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thuiskomt en de kitscherige omgeving
waarin velen zich in die tijd zo thuis voelen, zijn een reden groot genoeg om naar
deze film te gaan kijken.
De getrouwde Crane blijft tijdens deze
neerwaartse spiraal echter altijd even
navelstaarderig zodat zijn masker van
brave huisvader onontkoombaar afvalt.
Wanneer hij een rol krijgt als vader in een
Disney film, wordt hij door zijn agent
gewaarschuwd: hij zou beter niet zo te kijk
te lopen met zijn foto’s en filmpjes waarop
hij te zien is met jonge, naakte meisjes.
De consequenties van zijn daden schat
hij telkens verkeerd in: “Seks is normaal,
in tegenstelling tot mijn collega’s ben ik
niet verslaafd aan alcohol en drugs.”
Maar is het rijk gestoffeerde levensverhaal van een illuster personage genoeg
om ook nog een goeie film te maken?
Kinnear is sterk als Crane en Dafoe doet
waar hij al altijd heel goed in is. Hij geeft
perfect beeld aan een personage die zich
ontplooit van een bijdehandse oplichter
tot een getormenteerde zielenpoot, die

skelet te eindigen.
De film ontgoochelde misschien nog het
meest op het einde. Daar wou Verbinski
een einde à la The Sixth Sense uit zijn
hoge hoed toveren, maar de truc mislukte
en het werd een wit konijntje. Hier zien we
trouwens de tendens van de hele film nog
eens weerspiegeld: Verbinski speelt
gewoon de hele tijd leentjebuur.
The Ring is dus een aanrader voor wie
een ontspannend griezelavondje zoekt en
zijn geliefde meebrengt om de saaiere
scènes al kussend door te brengen.
Schrik wel niet wanneer diezelfde zijn of
haar nagels diep in je onderarmen boort,
want een paar beelden zijn ronduit
slaapverstorend. In een filmrecensie las ik
over deze film: “geef deze ring maar aan
Gollem” en ik geloof dat ik mij daarbij
aansluit. Sméagol, kom hier jongetje,
we’ve got the precious.

Ellen

FFILMM

verwoede pogingen doet om zijn biseksualiteit te verstoppen. Een gelijkaardige
ontwikkeling tot een enkel nog op seks
beluste stakker is er ook bij Crane.
Schrader benadrukt deze ontwikkeling
door van zijn film een kleurrijke stijloefening te maken. De fletse kleuren en de
strakke hand uit het begin maken plaats
voor grijze tinten en meer dynamiek in de
camerabewegingen op het einde. Wanneer die geslaagde filmische overgang
van controle naar wanorde nog eens
kracht wordt bijgezet door de grimmige
score van Badalamenti kon het voor ons
in feite niet meer stuk.
Autofocus zit vol nuances en subtiele verwijzingen naar het sub-Hollywood dat
ongetwijfeld ook vandaag nog hoogtij
viert. Het is het werk van een volleerd
regisseur die ons zonder nodeloos
gemoraliseer maar toch met een soms te
nadrukkelijke ernst de bedroevende neergang laat zien van een man die groot was
in een klein wereldje. Niet om mee te
lachen.
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k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
17 FEBRUARI

Politeia
VLK

Smirnoffavond, Kitsch
Skicantus

WOENSDAG
19 FEBRUARI

F.K.
Politeia
VGK-FGEN
VGK-FLWI

Massacantus Heverlee
Bierbowling: Overpoortbowl
Pokeravond, Tap6, 21u
Pannenkoeken- en jenevernamiddag

Geografica
Germania

Sangriafuif, Decadance, 22u
Kwis

Germania
VPPK

Toneel: Gezin van Paemel
‘70-’80-fuif, Vooruit

VGK-FGEN

Galabal, Kasteel van Wippelgem, 22u30

ZATERDAG
22 FEBRUARI

Dentalia

Galabal, ICC

MAANDAG
24 FEBRUARI

DINSDAG
25 FEBRUARI

WINA
Politeia

Schlager- en zottenpottencantus: Exotic
Sangrianight: Kitsch

WOENSDAG
26 FEBRUARI

OAK
Geologica
HILOK

Kwis
Opera, Werther herschreven
Skicantus

Politeia
Chemica
Lombrosiana

Battle of the DJ’s: Tequila
Cantus, Salamander, 20u
Cocktailnight, 21u, Pere Total

VTK
KK
HILOK
VPPK
VTK

Fuif, Vooruit
Fuif II, 21u, Sioux
Bierbowling
Cantus, Salamander
80’s fuif, Vooruit

DINSDAG
18 FEBRUARI

DONDERDAG
20 FEBRUARI
VRIJDAG
21 FEBRUARI

DONDERDAG
27 FEBRUARI

VRIJDAG
28 FEBRUARI
VRIJDAG
5 MAART

Ger- & Romania Galabal: Carelshof
VEK
Galabal: Montovani
FK

FK-cantus

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

Rechtzettingen
De redactie faalt!

Er is in de laatste Schampers nogal wat foutgelopen. Sorry daarvoor. Zo meldt Mark
Peeters ons een verkeerd citaat. Hij prefereert het woord “weten” boven “geloven” in
zijn interview in Schamper 409.
In Schamper 410 suggereerde een foto-onderschrift foutief dat mevrouw Galadjova’
banden met extreemrechts heeft. Een lapsus. Dat onderschrift hoorde natuurlijk bij de
RKV.
We lieten ook in Schamper 410 na te vermelden dat de foto’s bij het Red Harmony
Artikel van Johan Jacobs waren.
De Redactie

Colofon

Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt
elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:

Schamperredactie
Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. Vermeld
ook studierichting, jaar en contactadres.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te
plaatsen.

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Jef Van Baelen
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent

Redactie:

Hoofdredacteur
Jef Van Baelen
Coördinator
Evelien Baeten
Advertenties
Ellen Bernaers
Eindredactie
Jef Van Baelen, Pieter Loncke,
Tom De Paepe, Annelies Jeannin,
Stefanie Deman, Frederik De Swaef,
Ilka De Bisschop, Joost Vandenbroele,
Tim F. Van der Mensbrugghe
Redactie
Evelien “Lady MacBeth” Baeten, Ellen “de
koningin van Onderland” Bernaers, Gert
“Goliath” Boel, Bruno “Tobback” Claeys,
Ilka “Bonnie van Clyde” De Bisschop, Tom
“Walter Capiau” De Paepe, Frederik “Josef
Mengele” De Swaef, Stefanie “Demoniah”
Deman, Stefaan “Jozef Stalin” Duc, Rien
“Pierre Carette” Emmery, Pieter “Patrick
Haemers” Everaerts, Annelies “Michelle
Martin” Jeannin, Karel “Jack the Ripper”
Lambert, Pieter “Charles Manson” Loncke,
Christophe “Mao Tse Dong” Ramont, Stijn
“Freddy Krueger” Segers, Jef “Paul Van
Keer” Van Baelen, Joost “Stevie Wonder”
Vandenbroele, Tim “Sardonis” Van der Mensbrugghe, Jan “Blauwbaard” Vermeulen
Vormgeving
Papieren versie: Pieter Loncke,
Tom De Paepe, Stefaan Duc
Internet versie: StijN Segers,
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons
Valère, Bruno
Foto’s
Evelien Baeten, Tim F. Van der Mensbrugghe
Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA
•Maandag 17 februari
Film: ‘Dead Ringers’,
Cronenberg, 1988, 20u Sphinx
Film: ‘Gemini’, Tsukamoto, 1999, 20u - Sphinx
Concert: Anton (Chanson) - Trefpunt, Bij St.Jacobs 18 (gratis)
•Dinsdag 18 februari
Film: ‘India song’, Duras,
Frankrijk, 20u - Sphinx
Film: ‘Son Nom De
Venise Dans Calcutta
Desert’, Duras, Frankrijk,
22u30 - Sphinx
Jam-sessie:
wie
wil
brengt een eigen instrument mee, De Centrale –
20u

•Woensdag 19 februari
Filmparade:
‘Experimentele
Films’,
o.a.
Kubelka en Snow, 20u Sphinx
Film:
‘Kaleidoscope’
Experimentele kortfilms,
22u30 - Sphinx
Viewpoint Documentair
Filmfestival – Studio
Skoop en Film-Plateau,
tot 26 februari
•Vrijdag 21 februari
Concert:
Spinvis,
Vooruit, 20u - 18-15
euro
Rondleiding opgravingen
Sint-Pietersplein, 15u gratis

•Zondag 23 februari
Lezing:
De
sociale
achtergronden van het
carnavalfeest, 10u MIAT 2,5O euro

•Maandag 24 februari
Concert: Wazi Quintet
(Jazz), De Fantast – 22u
(gratis)
Concert: Kadril, Trefpunt,
Bij Sint-Jacobs – 21u
(gratis)
•Dinsdag 25 februari
Fuif: Boombal – Bal Folk,
20u – De Centrale,
Kraankindersstr. 2
Woensdag 26 februari
Filmparade: ‘Repulsion’,
Polanski, GB, 2Ou Sphinx
•Donderdag 27 februari
Lezing: De Paarse Zetel
met Ivo Michiels, 12u30 Stedelijke Openbare Bibliotheek - gratis

•Vrijdag 28 februari
Film: ‘Round Midnight’, B.
Tavernier, 1986, Jazzfilm,
21u30 - De Centrale
Rondleiding opgravingen
Sint-Pietersplein, 15u gratis
Theater: Dial H for ...,
N i e u w p o o r t t h e a t e r,
Nieuwpoort
31-35
–
20u30
• Zaterdag 1 maart
Hak,
Publiekstheater,
20u30
Not
Strictly
Rubens,
Groothuis, 20u

Geschiedenis van de
psychiatrie, Museum
Dr. Guislain, tot
31/12/03

Tweelingen in kunst
en wetenschap, Museum Dr. Guislain, tot
03/2003

Maria Magdalena, zondares van de Middeleeuwen tot vandaag, Museum voor
Schone Kunsten, tot
6/04
Eet es genetisch:
interactieve tentoonstelling over biotechnologie in de landbouw en voeding, Hortus Thiery, Berouw 55,
tot 30/09/03 - gratis
Jurassic Polderland:
interactieve tentoonstelling over amfibieën en reptielen –
Hortus Michel Thiery –
gratis, tot 15/04
Pieter Vermeersch,
SMAK, tot 23/3
Jacques Charlier,
SMAK, tot 13/4

Geen tijd voor speeltijd, kinderarbeid van
1800 tot 1914, MIAT, tot
31/12

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van elk concert van
Logos (www.logosfoundation.org). Schrijf ons een kaartje
of stuur een mailtje met uw coördinaten naar schamper@student.rug.ac.be

